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SARI 

 
Gatot Dwi Laksono 2012. Model pengembangan ”Basket Mini” Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Motorik Siswa BBRSBG (Balai Besar Rehabilitasi 

Sosial Bina Grahita) ”KARTINI” Kabupaten Temanggung Tahun 2012. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang 

 

Kata Kunci: Pengembangan Permainan Bola Basket “Basket Mini”. 

Dari hasil observasi di BBRSBG “KARTINI” Temanggung didapatkan 

hasil bahwa dalam pembelajaran penjas masih jarang memberikan materi tentang 

bola basketdikarenakan tidak didukung sarana dan prasarana, permainan dan 

peraturan bola basket yang sulit diterima oleh anak disabilitas intelektual. Untuk 

itu dapat ditarik rumusan masalah: bagaimana pengembangan permainan Basket 

Mini bagi siswa BBRSBG “KARTINI” Temanggung yang memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan anak normal? 

Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu 

pada model pengembangan dari Brog & Gall. (1) melakukan analisis produk yang 

akan dikembangkan dari hasil observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) 

mengembangkan bentuk produk awal, (3) evaluasi ahli yaitu menggunakan satu 

ahli penjas dan satu ahli pembelajaran penjas BBRSBG, serta uji coba skala kecil 

(10 siswa), dengan menggunakan kuesioner, observasi checklist dan konsultasi 

yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk awal, (5) uji lapangan skala besar (30 

siswa),(6) revisi produk akhir setelah melakukan uji coba lapangan skala besar, 

(7) hasil akhir model permainan “Basket Mini” bagi siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung yang dihasilkan melalui revisi uji coba lapangan skala 

besar. Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk, saran untuk 

perbaikan produk, dan hasil pengisian observasi checklist. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif persentase untuk mengungkap aspek 

psikomotorik, kognitif dan afektifsiswa setelah menggunakan produk. 

Dari hasil uji coba skala kecil diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli 

Penjas 90% (baik), ahli pembelajaran 96,6% (sangat baik), observasi checklist uji 

coba kelompok kecil 90,25% (sangat baik)dan persentase rata-rata denyut nadi 

setelah melakukan permainan meningkat menjadi 65,9%. Sedangkan untuk uji 

lapangan skala besar diperoleh data evaluasi ahli yaitu ahli Penjas 93,4% ( sangat 

baik), ahli pembelajaran 96,6% (sangat baik) observasi checklist uji coba skala 

besar 91,4% (sangatbaik) dan persentase rata-rata denyut nadi setelah melakukan 

permainan meningkat menjadi 70%. Dari data yang ada maka dapat disimpulkan 

bahwa model permainan basket mini ini dapat digunakan bagi siswa kelas A 

BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan bagi guru Pendidikan 

Jasmani di BBRSBG “KARTINI” Temanggung untuk menggunakan produk 

model permainan basket mini ini pada siswa kelas A dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 
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MOTTO 
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lain) dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap (Q.S AI-Insyirah : 6 - 8). 

� Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia adalah hal yang tidak 

akan pernah berakhir. Selama manusia terus mencari arti kebebasannya, hal 

ini tidak akan pernah bisa dicegah (Gold D. Roger). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang unik dan kompleks, dimana sebagai 

makhluk yang diciptakan dengan berbagai kesempurnaan dari makhluk-makhluk 

yang lain. Manusia adalah makhluk individu yang merupakan gabungan antara 

dua unsur yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Apabila salah satu dari kedua 

unsur tersebut terganggu maka perkembangan dan pertumbuhan individu juga 

akan terganggu. Manusia ada yang dilahirkan dengan kondisi kejiwaan yang 

sehat, tetapi ada juga yang mengalami kondisi cacat fisik misal tuna netra, tuna 

daksa, tuna rungu, bisu dan tuli dan lain-lain. Ada juga manusia dilahirkan dengan 

kondisi fisik sempurna namun mengalami gangguan dengan kondisi jiwanya 

misal anak keterbelakangan intelektual, autis, dan lain-lain. Orang yang memiliki 

kelainan apabila dibandingkan dengan orang normal, baik dilihat dari segi fisik, 

intelektual, sosial, emosional, dan tingkah laku disebut  cacat atau dalam bahasa 

yang lebih halus disebut disabilitas. 

Menurut Arch C. Meck yang dikutip oleh Beltasar Tarigan (2000:9), anak 

luar biasa adalah anak yang penampilan gerakannya menyimpang dari gerakan 

normal secara keseluruhan. Sedangkan menurut The Committee of National 

Society for The Student of Education di AS, cacat adalah gerakan-gerakan yang 

dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari gerakan normal, walaupun telah 

dikembangkan secara maksimal. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari segi 
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fisik, mental, tingkah laku, emosional, dan sosial. Berdasarkan beberapa pendapat 

yang telah dikemukakan dapat digambarkan definisi cacat yaitu “seseorang anak 

atau orang dewasa laki-laki maupun perempuan yang memiliki kelainan apabila 

dibandingkan dengan orang yang normal baik dilihat dari segi fisik, mental, 

tingkah laku, emosional, dan sosialnya (Beltasar Tarigan 2000:9). 

Penyandang disabilitas intelektual mempunyai kecerdasan dibawah 

kecerdasan orang normal. Mereka membutuhkan bantuan untuk memahami, 

menghayati potensi dan kondisi yang dimiliki dan menerapkan dalam hubungan 

dengan sesama serta membutuhkan bantuan untuk untuk menghadapi dan 

mengatasi permasalahan. 

Dalam PP No 43 tahun 1998 BAB II (Pasal 6) menyatakan  kesamaan 

kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan 

kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan 

berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupannya. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung cukup panjang dan 

diorganisasikan dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah menurut pola-

pola tertentu yang dianggap baik. Pada umumnya para pendidik berpendapat 

bahwa tugas lembaga pendidikan adalah mendorong pertumbuhan seseorang ke 

arah tujuan yang diharapkan oleh individu dan masyarakat sekitar (Rusli Lutan 

dan Adang Suherman, 2000:8). 

Pendidikan jasmani dalam lingkup dunia pendidikan merupakan bagian 

integral dari sistem pendidikan artinya pendidikan jasmani bukan hanya sebagai 
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ornamen atau dekorasi yang ada didalam program pendidikan untuk membuat 

anak sibuk. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui 

aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 

mengembangkan keterampikan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. 

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai 

(sikap, intelektual, emosional, spritual, dan sosial), serta pembiasaan hidup sehat 

yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang 

seimbang. Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan jasmani bagi anak normal maupun anak abnormal (disabilitas) 

memiliki peran yang sama, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk 

terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, 

bermain, dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. Pendidikan jasmani bagi 

anak disabilitas adalah pendidikan jasmani adaptif. Tujuan dari pendidikan 

jasmani adaptif juga bersifat holistik, seperti tujuan penjaskes untuk anak-anak 

normal, yaitu mencakup tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani, keterampilan gerak, sosial, dan intelektual. Disamping itu, proses 

pendidikan itu penting untuk menanamkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap 

keterbatasan kemampuan baik dari segi fisik maupun mentalnya sehingga mereka 
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mampu bersosialisasi dengan lingkungan dan memiliki rasa percaya diri dan harga 

diri (Beltasar Tarigan 2000:10). 

Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas bisa dilakukan di dalam 

keluarga, masyarakat, dan di sekolah karena itu pendidikan adalah tanggung 

jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan formal 

bagi anak disabilitas diberikan oleh yayasan atau sekolah luar biasa (SLB). 

Masing-masing mempunyai program kurikulum pendidikan dalam merehabilitasi, 

melatih, mendidik anak penyandang disabilitas termasuk didalamnya terdapat 

pendidikan jasmani bagi penyandang disabilitas. 

BBRSBG “KARTINI” Temanggung merupakan rehabilitasi sosial untuk 

penyandang cacat mental atau istilah yang dipakai sekarang adalah disabilitas 

intelektual yang terbesar dan tertua di Indonesia. Pada tahun 2012 ini usianya 

telah mencapai 108 tahun. Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan penulis 

untuk mengambil penelitian di tempat ini. Tempat tinggal penulis dengan lokasi 

BBRSBG “KARTINI” juga sangat dekat sehingga penulis telah mengetahui lebih 

dalam tentang kondisi lingkungan dan sekitarnya. 

Arah pelayanan rehabilitasi di BBRSBG “KARTINI” Temanggung secara 

keseluruhan bertujuan agar para penderita disabilitas intelektual dapat mempunyai 

kemampuan untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat guna mendapatkan 

penghidupan dan kehidupan yang layak. Misal keterampilan kerajinan taplak 

meja, boga, busana, peternakan, perkebunan, olahraga dan lain-lain. Lembaga ini 

juga mengadakan upaya  pendidikan seperti halnya sekolah-sekolah pada 
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umumnya atau sekolah untuk orang normal. Para disabilitas intelektual juga 

diajarkan membaca dan menulis selain juga diberikan pendidikan jasmani. 

Lembaga ini memberikan pelayanan dan keterampilan kerajinan taplak 

meja, boga, busana, peternakan, perkebunan, olahraga dan lain-lain kepada para 

penyandang disabilitas intelektual ringan (lemah belajar dengan kisaran tingkat IQ 

antara 50-70) dan disabilitas intelektual sedang (mampu didik dengan kisaran IQ 

antara 35-55). Sedangkan anak disabilitas intelektual berat (mampu latih dengan 

kisaran IQ 20-40) dan disabilitas intelektual sangat berat (mampu rawat dengan 

kisaran IQ dibawah 20) akan diberi pengajaran khusus tentang kehidupan sehari-

hari misalnya cara memakai baju, cara makan yang baik, tugas-tugas sederhana 

dan lain-lain. Dalam kegiatan pendidikan jasmani, program pendidikan dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu: 

1. Olahraga kebugaran (senam pagi) 

2. Olahraga rekreasi (jalan-jalan, permainan hitam-hijau, lempar tangkap bola 

karet, dll) 

3. Olahraga prestasi (atletik, sepak bola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dll). 

Siswa yang mampu dididik dan dilatih dalam olahraga prestasi hanyalah 

siswa disabilitas intelektual ringan dan sedang. Sedangkan untuk anak disabilitas 

intelektual berat dan sangat berat hanya diberi pelayanan pendidikan jasmani 

kebugaran berupa senam sederhana dan olahraga rekreasi jalan-jalan pagi di 

lingkungansekitar rehabilitasi saja. 

Di BBRSBG “KARTINI”, pendidikan jasmani bagi anak disabilitas 

intelektual adalah merupakan salah satu bentuk bimbingan jasmani yang diberikan 
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dan merupakan aktivitas yang sangat digemari bagi anak-anak disabilitas 

intelektual. Olahraga permainan bagi anak disabilitas intelektual berguna untuk 

perkembangan pribadi, ada yang positif menyenangkan, dan juga berdampak bagi 

keseimbangan intelektual. Pendidikan jasmani selain bermanfaat bagi 

pemeliharaan kesehatan, daya tahan tubuh, dan juga kebugaran juga bermanfaat 

untuk: 

a. Perkembangan kepribadian 

b. Kestabilan dan pengendalian emosi 

c. Interaksi sosial antar individu 

d. Menyalurkan keinginan bermain (hobby) 

e. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

f. Menanamkan disiplin dan sportifitas 

(BBRSBG “KARTINI”, 2010:1) 

Sebagai guru pendidikan jasmani diperlukan juga memahami aspek 

penjasorkes yang dialami oleh penyandang disabilitas intelektual, agar dalam 

memberikan pelajaran pendidikan jasmani tidak mengalami kesulitan dan 

kesalahan dalam melakukan gerakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar baik dalam aspek fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Sehingga 

meskipun mereka mempunyai kelainan namun mereka tetap mendapatkan 

kesempatan tumbuh dan berkembang yang sama seperti anak normal. 

Dari hasil survei prapenelitian mengenai sarana dan prasarana di BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung didapat hasil sebagai berikut :  

 



7 

 

 

 

Tabel 1.1 Hasil Survei Sarana Prasarana Bola Basket 

Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

Lapangan Baket - - 

Ring Basket 2   Kurang Baik 

Bola Basket 6 Baik 

(Sumber: BBRSBG “KARTINI” Temanggung). 

Peneliti mengamati pembelajaran penjasorkes dan mewawancarai guru 

olahraga yang ada di BBRSBG “KARTINI” Temanggung. Dan dari hasil yang 

diperoleh sangat jauh dari yang diharapkan karena permainan bola basket jarang 

diajarkan kepada siswa BBRSBG “KARTINI” Temanggung, Alasan karena 

jarang diajarkan dikarenakan berbagai hal yaitu: 

1. Alat dan fasilitas dalam permainan bola basket di BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung kurang memadahi. 

2. Peraturan permainan bola basket yang baku susah diterima oleh sebagian besar 

siswa BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

3. Diketahui beberapa siswa susah mengendalikan bola basket dikarenakan bola 

terlalu berat dan dan besar. 

4. Diketahui beberapa siswa cenderung kurang aktif dan bosan, karena 

memasukkan bola basket kedalam ring sangat susah. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan bola basket yang baku jika di 

terapkan di BBRSBG “KARTINI” Temanggung kurang sesuai digunakan sebagai 

aktivitas pembelajaran penjasorkes pada jam pelayanan. Sehingga tujuan 

pembelajaran penjasorkes BBRSBG “KARTINI” Temanggung belum tercapai. 
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Penulis tertarik untuk meneliti pembelajaran penjasorkes penyandang 

disabilitas intelektualdi BBRSBG “KARTINI” Temanggung dengan alasan 

penjasorkes merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampikan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi, 

tidak terkecuali bagi mereka para penyandang disabilitas intelektual yang 

memiliki kekurangan atau kelainan bila dibandingkan dengan anak normal. Agar 

penyandang disabilitas intelektual bisa tetap aktif bergerak sesuai dengan 

kemampuan dan kesanggupan mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

1.2 Perumusan Masalah 

Suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang perlu 

diteliti, dianalisis, dan dipecahkan. Masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana pengembangan permainan Basket Mini bagi siswa BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan anak normal? 

1.2.2 Bagaimana efektifitas produk pengembangan permainan “Basket Mini” 

dalam pembelajaran penjasorkes siswa BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk menghasilkan model permainan bola basket yang sesuai dengan 

karakteristik siswaBBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

1.3.2 Untuk mengetahui efektifitas produk pengembangan yang dihasilkan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai wahana untuk menerapkan ilmu yang selama ini 

telah diperoleh di bangku perkuliahan khususnya dalam hal pengembangan 

permainan Basket Mini untuk pembelajaran penjasorkes penyandang disabilitas 

intelektual. 

2. Bagi guru (terutama guru-guru pendidikan jasmani yang mengajar di sekolah 

luar biasa) 

Sebagai tambahan pengetahuan dalam upaya memberikan pengajaran 

pendidikan jasmani kepada para penyandang disabilitas intelektualmelalui 

permainan pengembangan Basket Mini. 

3. Bagi pembaca 

Memberikan informasi yang tepat kepada pembaca tentang pembelajaran 

penjasorkes penyandang disabilitas intelektualdi BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan 

ini berupa model permainan Basket Mini yang sesuai dengan karakteristik 

penyandang disabilitas intelektual terutama pada gerak motorik agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara wajar baik dalam aspek fisik, intelektual, sosial, 

dan emosional. Sehingga meskipun mereka mempunyai kebutuhan khusus namun 
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mereka tetap mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang yang sama 

seperti anak normal. 

Pembelajaran melalui pengembangan permainan Basket Mini ini sangat 

penting dilakukan, mengingat sasaran pembelajaran adalah penyandang disabilitas 

intelektualyang tidak semua siswa mampu melakukan permainan bola basket 

dengan permainan, sarana prasarana dan peraturan bola basket yang baku. 

Sehingga pengembangan permainan Basket Mini ini diharapkan sesuai dengan 

karakteristik penyandang disabilitas intelektual agar siswa mampu meningkatkan 

kesegaran jasmani, mengembangkan keterampikan motorik, pengetahuan dan 

perilaku hidup sehat aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Sehingga anak 

disabilitas intelektual tidak merasa dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan 

percaya diri untuk tampil didalam lingkungan sekitarnya. 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran bola basket melalui Basket Mini ini 

sangat penting dilakukan, mengingat pembelajaran permainan bola basket yang 

laksanakan dalam pendidikan jasmani dengan sasaran anak disabilitas intelektual 

selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Pembelajaran permainan bolabasket 

bersifat konvensional, ini dikarenakan masih menggunakan peraturan bola basket 

yang baku. Padahal tidak semua siswa mampu menerapkan peraturan baku dalam 

permanian bola basket. 

1.7 Pemecahan Masalah 

Sebagaimana diuraikan pada permasalahan diatas, maka pemecahan 

masalah yang dilakukan sebagai berikut: 
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1. Mengembangkan modifikasi bentuk permainan bola basket yang lebih 

menarik bagi siswa disabilitas intelektualyaitu permainan Basket Mini. 

2. Mengembangkan modifikasi bentuk sarana atau prasarana. 

3. Menggunakan prasarana sederhana dan dari lingkungan sekitar sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai acuan berfikir secara 

ilmiah dalam rangka untuk pemecahan permasalahan, pada kajian pustaka ini 

dimuat beberapa pendapat para pakar dan ahli. 

2.1.1 Pengertian Model Pengembangan 

Penelitian pengembangan biasa disebut pengertian berbasis pengembangan 

(reseach-based development), merupakan jenis penelitian yang tujuan 

penggunaanya untuk pemecahan masalah praktis. Penelitian pengembangan 

merupakan jenis penelitian yang berorentasi pada produk, dan diharapkan dapat 

menjebatani kesenjangan penelitian yang lebih banyak menguji teori kearah 

menghasilkan produk-produk yang langsung dapat digunakan oleh pengguna. 

Menurut Borg dan Gall (1983) yang dikutip oleh Sugiyono (2009: 9), 

penelitian pengembangan salah satu proses yang banyak digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran, yang pada dasarnya penelitian pengembangan 

terdiri dari dua tujuan utama: 

1. Pengembangan produk 

2. Menguji produk untuk mencapai tujuan. 

Tujuan pertama sebagai fungsi pengembangan, sedangkan tujuan yang 

kedua disebut sebagai fungsi validasi. 
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2.1.2 Pengertian Gerak 

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai gerak manusia, 

sedangkan psikomotor digunakan khusus pada domain mengenai perkembangan 

manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, gerak (motor) ruang lingkupnya 

lebih luas dari pada psikomotor (Amung Ma’mun, 2000: 20). 

2.1.2.1 Kemampuan Gerak dasar 

Menurut Amung Ma’mun (2000:20-21) kemampuan gerak dasar 

merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas 

hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Kemampuan Locomotor 

Kemampuanlocomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti, lompat dan 

loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, meluncur. 

2. Kemampuan Non-locomotor 

Kemampuan non-locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak 

yang memadai. Kemampuan non-locomotor terdiri dari menekuk dan meregang, 

mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipay dan memutar, 

mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

3. Kemampuan Manipulatif 

Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai 

macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan 

dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Bentuk-bentuk 

kemampuan manipulatif terdiri dari: 
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a. Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang). 

b. Gerakan menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan penting yang 

dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat bantalan karet. 

c. Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. (Amung 

Ma’mun, 2000:20-21). 

2.1.2.2 Belajar Gerak 

Belajar gerak merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam 

memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak (motor Skill). 

Keterampilan gerak sangat terkait dengan latihan dan pengalaman individu yang 

bersangkutan.Belajar gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, 

pengalaman atau situasi belajar gerak pada manusia (Amung Ma’mun 2000: 3). 

Ada tiga tahapan belajar gerak (motor learning) yaitu: 

1. Tahapan Verbal Kognitif 

Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap 

pada bentuk gerak baru pada siswa. Sebagai pemula, mereka belum memahami 

apa, kapan dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan 

verbal kognitif sangat mendominasi tahapan ini. 

2. Tahapan gerak (Motorik) 

Pada tahapan ini, fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang 

lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Biasanya yang harus dikuasai siswa 

pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri 

serta rasa percaya diri. 
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3. Tahapan Otomatisasi 

Pada tahapan ini, siswa banyak melakukan latihan secara berangsur-angsur 

memasuki tahapan otomatisasi.Disini motor program sudah berkembang dengan 

baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Siswa sudah lebih menjadi 

terampil dan setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. 

Pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya 

hasil tertentu, hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan keterampilan. 

Keterampilan siswa yang tergambar dalam kemampuannya menyelesaikan tugas 

gerak tertentu akan terlihat mutunya dari seberapa jauh siswa tersebut mampu 

menampilakan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. 

Semakin tinggi tingkat kebrhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tersebut 

maka semakin baik keterampilan siswa tersebut (Amung Ma’mun, 2000: 57). 

Dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh dan menyempurnakan 

keterampilan gerak, perlu adanya studi tentang gerak yaitu belajar gerak yang 

dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: (1) Tahap verbal kognitif, (2) Tahap gerak 

(motorik), (3) Tahap otomatisasi. 

2.1.3 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani merupakan  bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Tujuan umum pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Tujuan belajar adalah menghasilkan perubahan perilaku yang 

melekat. Proses belajar dalam penjas juga bertujuan untuk menimbulkan 

perubahan perilaku. Guru mengajar dengan maksud agar terjadi proses belajar 

secara sederhana, pendidikan jasmani tak lain adalah proses belajar untuk 
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bergerak, dan belajar untuk gerak. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk 

mencapai tujuan pengajaran, dalam penjas anak diajarkan untuk bergerak. Melalui 

pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. 

(Rusli Luthan, 2000:15).  

Lebih lanjut Gabbard, Leblanc, dan Lowy (1987) dalam Sukintaka 

(1992:10), menyatakan bahwa pertumbuhan, perkembangan dan aktivitas jasmani 

akan mempengaruhi: (1) ranah kognitif, yang berupa kemampuan berpikir 

(bertanya, kreatif dan menghubungkan), kemampuan memahami, menyadari 

gerak, dan perbuatan akademik. (2) ranah psikomotor, yang berupa pertumbuhan 

biologik, kesegaran jasmani, kesehatan, keterampilan gerak, dan peningkatan 

keterampilan gerak, dan (3) ranah afektif, yang berupa rasa senang, penganggapan 

yang sehat terhadap aktivitas jasmani, kemampuan menyatakan diri (aktulisasi 

diri), menghargai diri sendiri, dan konsep sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses belajar untuk 

bergerak dan mendidik nilai dan norma positif melalui gerak untuk mencapai 

tujuan pengajaran, dalam penjas anak diajarkan untuk bergerak. Melalui 

pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. 

2.1.3.1 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Adang Suherman (2000: 23) menyatakan secara umum tujuan penjasorkes 

dapat diklarifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: 

1. Perkembangan Fisik 

Tujuan ini berhubungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang 

melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari organ tubuh seseorang (physical fitness). 
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2. Perkembangan Gerak 

Tujuan ini berhubungan dengan melakukan gerak secara efektif, efisien, 

halus, indah, sempurna (skillfull). 

3. Perkembangan Mental 

Perkembangan mental mempunyai tujuan yang berhubungan dengan 

kemampuan berpikir dan menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

penjasorkes ke dalam lingkungan sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan, sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4. Perkembangan Sosial  

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan 

diri dalam kelompok atau masyarakat. 

Secara sederhana tujuan dari pendidikan jasmani mampu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk: 

a. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial.  

b. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam 

aneka aktivitas jasmani. 

c. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang 

optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan 

terkendali. 
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d. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas 

jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

e. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif 

dalam hubungan antar orang. 

f. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

permainan olahraga. (husdarta, 2009:9) 

Diringkaskan dalam terminologi yang populer, maka tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani itu harus mencakup tujuan dalam domain psikomotorik, 

domain kognitif, dan tak kalah pentingnya dalam domain afektif. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah untuk 

perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, dan 

perkembangan sosial. 

2.1.3.2 Permainan dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Bermain dan permainan adalah dua istilah yang sering dipakai secara 

bergantian. Bermain adalah kata kerja dan permainan adalah kata benda. Bermain 

adalah melalukan untuk bersenang-senang dan permainan adalah hal bermain. 

(Poerwadarminto, 2003: 689).  

Menurut Brook, J.B permainan adalah suatu bentuk kegiatan yang 

dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan 

hasil akhir yang diakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari 

luar atau kewajiban (www.scribd.com/doc/3670819/Makalah-Kuliah-

Permainan/accesed17.20/12/ 07/2012). 



19 

 

 

 

Penelitian mengenai permainan pada anak dapat memajukan aspek-aspek 

perkembangan motorik, kreatifitas, kecakapan-kecakapan sosial dan kognitif dan 

juga perkembangan motivasional dan emosional (Rahayu, 2006:141). 

 Beberapa tokoh mengemukakan tentang teori-teori permainan (Rahayu, 

2006:132-133) antara lain Groos. Ia  membuat formulasi mengenai teori latihan, 

permainan harus dipandang sebagai latihan fungsi-fungsi yang sangat penting 

dalam kehidupan dewasa nanti. Schaller berpendapat bahwa permainan 

mernberikan "kelonggaran" sesudah orang melakukan tugasnya dan sekaligus 

mempunyai sifat membersihkan. Permainan adalah sebaliknya daripada bekerja. 

Dalam hubungan dengan sifat pembersihannya tadi (katarsis). Spencer 

menandaskan bahwa permainan merupakan kemungkinan penyaluran bagi 

manusia untuk melepaskan sisa-sisa energi. Karena rnanusia melalui evolusi 

mencapai suatu tingkatan yang tldak terlalu membutuhkan banyak energi untuk 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup, maka kelebihan energinya harus 

disalurkan melalui cara yang sesuai. Dalam hal ini permainan merupakan cara 

yang sebaik-baiknya. 

Ciri-ciri permainan menurut buytendijk (Rahayu,2006:134) antara lain : 

1. Permainan adalah selalu bermain dengan sesuatu. 

2. Dalam permainan selalu ada sifat timbalbalik, sifat iriteraksi. 

3. Permainan berkembang, tidak statis melainkan dinamis, merupakan proses 

dialektik yaitu tese-antese-sintese. Karena proses yang berputar ini, dapat 

dicapai suatu klimaks dan mulailah prosesnya dari awal lagi. 
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4. Permainan juga ditandai oleh pergantian yang tak dapat diramalkan lebih 

dahulu, setiap kali dipikirkan suatu cara yang lain atau dicoba untuk datang 

pada suatu klimaks tertentu. 

5. Orang bermain tidak hanya bermain dengan sesuatu atau dengan orang lain, 

melainkan yang lain tadi juga bermain dengan orang yang bermain itu. 

6. Bermain menuntut ruangan untuk bermain dan menuntut aturan - aturan 

permainan. 

7. Aturan-aturan permainan membatasi bidang permainannya. 

Dapat disimpulkan bahwa permainan adalah suatu bentuk kegiatan yang 

dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan 

hasil akhir yang diakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari 

luar atau kewajiban. Jika pendidikan jasmani diberikan permainan maka anak 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani akan merasa senang dan suka rela. 

2.1.4 Pengertian Anak Disabilitas dan Pendidikan Jasmani Adaptif 

Siswa yang mempunyai disabilitas mempunyai hak yang sama dengan 

semua yang tidak disabil dalam memperoleh pendidikan dan pembelajaran pada 

setiap jenjang pendidikan. Agar mereka dapat berkembang menjadi dewasa yang 

mempunyai percaya diri dan harga diri yang tinggi. 

2.1.4.1 Anak Disabilitas 

 Anak cacat adalah anak yang penampilan geraknya menyimpang dari 

gerakan normal secara keseluruhan. Cacat adalah gerakan-gerakan yang dilakukan 

oleh seseorang yang menyimpang dari gerakan normal, walaupun telah 
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dikembangkan secara maksimal. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari segi 

fisik, mental, tingkah laku, emosional, dan sosial (Beltasar Tarigan 2000:4). 

Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani, kecacatan yang dialami 

oleh para siswa perlu dipahami sungguh-sungguh oleh guru pendidikan jasmani 

adaptif. Hal ini disebabkan, dalam proses pendidikan jasmani sering ditemukan 

bahwa siswa tidak mampu melakukan gerakan dan aktifitas lain dengan baik 

seperti siswa yang normal, atau sering juga informasi dan keterampilan motorik 

yang diajarkan pada siswa tidak dapat dicerna dengan baik, akibat kecacatan dari 

salah satu alat fungsional tubuhnya (Beltasar Tarigan, 2000:24). 

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat 

disebutkan dalam pasal 1 bahwa: 

1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan 

atau mental, atau mereka yang kehilangan sebagian organ atau fungsi 

tubuhnya baik secara anatomi, fisiologi, maupun psikologis, sehingga  

merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan atau 

pekerjaan secara selayaknya. 

2. Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 

memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

3. Aksesibilitas bagi penyandang cacat adalah prasarana dan sarana lingkungan 

guna terciptanya keadaan yang bebas hambatan agar penyandang cacat 

memperoleh persamaan kesempatan dan kesepadanan perlakuan dalam 

kehidupan masyarakat. 
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(www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl626/parent/416/accesed 08.04/18/ 

07/2012). 

Sedangkan yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah sebagaimana 

dimaksud pasal 1 angka 1 terdiri dari: 

a. Penyandang Cacat Fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada 

fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, pengelihatan, dan kemampuan bicara. 

b. Penyandang Cacat Mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik 

dari bawaan maupun akibat dari peyakit. 

c. Penyandang cacat Ganda adalah keadaan seseorang yang menyandang dua 

jenis kecacatan sekaligus. 

(www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl626/parent/416/accesed 

08.04/18/ 07/2012). 

2.1.4.1.1 Pengertian Disabilitas Intelektual (Tuna Grahita) 

Cacat mental atau keterbelakangan mental berarti fungsi intelektual siswa 

dibawah rata-rata, disertai dengan penyesuaian diri yang rendah selama periode 

perkembangan. Penyebab keterbelakangan mental disebabkan karena kerusakan 

otak, budaya, dan keluarga (Cahyo Yuwono, 2009:6). 

Cacat mental atau keterbelakangan mental berarti fungsi mental umum 

siswa berada dibawah rata-rata, disertai dengan penyesuaian diri yang rendah 

selama periode perkembangan (Beltasar Tarigan, 2000:24). 

Klasifikasi manusia menurut tingkat intelegensi IQ sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi tingkat Gangguan Intelektual 

Kode Tingkatan Tuna Grahita Tingkat IQ 

317 Tuna Grahita Ringan (lemah belajar) 50 s/d 70 
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318.0 Tuna Grahita Sedang (mampu didik) 35 s/d 55 

318.1 Tuna Grahita Berat (mampu latih) 20 s/d 40 

318.2 Tuna Grahita Sangat Berat (mampu rawat) Dibawah 20 

(Depsos, 2007:18). 

Tinjauan penderita disabilitas intelektual dari sudut tingkatan tuna grahita 

menurut buku Pedoman Umum Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat 

Mental diantaranya: 

1. Tuna Grahita Ringan 

Tuna grahita ringan secara kasar setara dengan kelompok tuna grahita yang 

masuk kedalam kategori lemah belajar. Kelompok ini merupakan sebagian besar ( 

sekitar 85%) dari kelompok tuna grahita. Pada usia prasekolah 0-5 tahun) mereka 

dapat mengembangkan kecakapan sosial dan komunikatif, mempunyai sedikit 

gangguan dalam sensorimotor dan sering tak dapat dibedakan dengan anak yang 

tanpa tuna grahita sampai pada usia yang lebih lanjut. Pada usia remaja mereka 

dapat memperoleh kecakapan akademik sampai setara kira-kira kelas 6 SD. 

Sewaktu masa dewasa mereka biasanya dapat menguasai kecakapan sosial dan 

vokasional cukup sekedar untuk mandiri namun tetap membutuhkan supervise, 

bimbingan, dan pertolongan, terutama bila mengalami tekanan sosial atau tekanan 

ekonomi. Dengan bantuan yang wajar penyandang tuna grahita ringan biasanya 

dapat hidup sukses di masyarakat baik secara mandiri maupun dengan 

pengawasan. 

2. Tuna Grahita Sedang 

Tuna grahita sedang dapatdisetarakan dengan kelompok tuna grahita yang 

mampu didik (educable). Persentase kelompok ini sekitar 10% dari kelompok 

tuna grahita. Kelompok ini memiliki kecakapan komunikasi pada masa kanak-
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kanak. Apabila kelompok ini segera mendapatkan perlakuan khusus seperti 

pelatihan vokasional, dan dengan pengawasan yang tepat mereka akan dapat 

mengurus dan merawat dirinya sendiri. Namun demikian walaupun mereka dapat 

memperoleh manfaat dari latihan-latihan peningkatan kecakapan sosial dan 

okupasional mereka tidak dapat melampauipendidikan akademik lebih tinggi dari 

kelas 2 SD. Mereka dapat bepergian hanya dilingkungan yang pernah mereka 

kenal. Pada usia remaja, hubungan persaudaraan mungkin dapat terganggu karena 

mereka sukar mengenal noma-norma pergaulan lingkungan. Pada masa dewasa 

sebagian besar dari mreka dapat melakukan kerja kasar (unskilled) atau setengah 

kasar (semi unskilled) dibawah pengawasan. Mereka dapat menyesuaikan diri 

pada komunitas lingkungan dengan pengawasan (supervisi). 

3. Tuna Grahita Berat 

Persentase kelompok ini sebanyak 3-4% dari total kelompok tuna grahita 

dan masuk kedalam kelompok mampu latih (trainable). Selama masa kanak-

kanak mereka sedikit atau tidak mampu berkomunikasi bahasa. Sewaktu usia 

sekolah mereka dapat belajar bicara dan dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri 

secara sederhana. Memasuki usia dewasa mereka dapat melakukan kerja 

sederhana bila diawasi secara ketat. Kebanyakan dapat menyesuaikan diri pada 

kehidupan masyarakat bersama keluarganya jika tidak ada hambatan yang 

menyertai yang membutuhkan perawatan khusus. 

4. Tuna Grahita Sangat Berat 

Persentase kelompok ini sekitar 1-2% dari total kelompok tuna grahita dan 

masuk kedalam ketegori kelompok mampu rawat (untrainable). Pada sebagian 
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besar individu dengan diagnosis ini dapat diidentifikasi kelainan neurologis yang 

menyebabkan tuna grahitanya. Pada usia anak mereka telah menunjukkan 

gangguan yang sangat berat dalam bidang sensorimotor. Perkembangan motorik 

dan mengurus diri dan kemampuan komunikasi dapat ditingkatkan dengan 

latihan-latihan yang kuat. Beberapa diantaranya dapat melakukan tugas sederhana 

ditempat yang diawasi dan dilindungi (Depsos, 2007:18-21). 

2.1.4.2 Pengertian Pendidikan Jasmani Adaptif 

Siswa yang memiliki kecacatan mempunyai hak yang sama dengan semua 

yang tidak cacat dalam memperoleh pendidikan, termasuk dalam memperoleh 

pendidikan jasmani. Namun dalam kenyataannya, siswa cacat tidak mampu 

memaksimalkan pembelajaran pendidikan jasmani seperti anak normal. Sehingga 

pendidikan jasmani untuk anak cacat perlu disesuaikan dengan penerima 

pembelajaran. Pendidikan jasmani yang disesuaikan untuk anak-anak yang 

mempunyai kebutuhan khusus adalah pendidikan jasmani adaptif (Cahyo 

Yuwono, 2009:2). 

2.1.4.2.1 Tujuan Pendidikan Jasmani Adaptif 

Tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi anak disabilitas bersifat holistik, 

yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, keterampilan 

gerak, sosial, dan mental serta menanamkan sikap positif terhadap keterbatasan 

kemampuan baik dari segi fisik maupun mental. Pendidikan jasmani adaptif 

bertujuan untuk merangsang perkembangan anak secara menyeluruh dan diantara 

aspek penting yang dikembangkan adalah konsep percaya diri yang positif. 
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Melalui aktifitas penjas adaptif yang mengandung unsur kegembiraan dan 

kesenangan, anak-anak dapat memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan serta mengoreksi kelainan-kelainan yang dalami anak (Cahyo 

Yuwono, 2009:3). 

2.1.4.2.2 Peran dan Fungsi Guru Penjas Adaptif 

Peran guru penjas sangat berperan dan dituntut dalam menentukan apakah 

seseorang siswa cacat dapat mengikuti materi pembelajaran jenis olahraga. Untuk 

itu guru harus melakukan pengamatan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap 

kondisi fisik atau mental anak tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman dan pengertian tentang 

anak-anak disabilitas intelektual menyebabkan mereka diikutsertakan dalam 

pembelajaran penjas seperti anak-anak normal pada umumnya. Dalam hal ini 

anak-anak disabilitas intelektual akan mengalami kesulitan untuk mengikuti 

program penjas. Untuk memberikan pelayanan penjas terhadap anak disabilitas 

intelektual tentunya harus dengan berbagai perubahan, modifikasi, dan uji coba 

lapangan agar tujuan penjas khususnya untuk anak disabilitas intelektual dapat 

tercapai. 

2.1.5 Pengertian Modifikasi 

Modifikasi berasal dari kata modifying berarti pengubahan atau perubahan. 

(Poerwadarminto, 2003:751). 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice 

(DAP). Oleh karena itu, DAP temasuk didalamnya body saclingatau ukuran tubuh 
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siswa, yang harus selalu menjadi prinsip utama dalam memodifikasi pembalajaran 

penjas. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pembelajaran dengan cara meruntunkannyadalam bentuk aktivitas belajar potensi 

yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk 

menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak biasa 

manjadi bisa, dari tingkat yang tadinya labih rendah menjadi memiliki tingkat 

yang lebih tinggi (Adang Suherman, 2000:1). 

2.1.5.1 Modifikasi Permainan 

Permainan yang dilakukan oleh anak, yang tidak bisa menciptakan rasa 

senang dan gembira serta menyebabkan anak tidak aktif untuk tidak bergerak, 

maka perlu dilakukan evaluasi terhadap permainan tersebut. Modifikasi 

permainan merupakan salah satu cara alternatif yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki bentuk permainan. Selanjutnnya menurut Yoyo Bahagia (2001: 1), 

menyatakan dalam suatu pembelajaran khususnya dalam pembelajaran penjas di 

sekolah, bisa dilakukan dengan menggunakan modifikasi. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan delevopmentally appropriate practice, 

artinya bahwa tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan 

kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Oleh 

karena itu, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu 

mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu 

serta mendorong perubahan kearah yang lebih baik. 
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Modifikasi permainan memiliki beberapa manfaat yang sangat penting. 

Menurut Yoyo Bahagia (2001:1), menyatakan bahwa modifikasi mempunyai 

ensensi untuk menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan 

cara meruntukannya dalam bentuk aktifitas belajar secara potensial yang dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksud untuk menuntun, 

mengarahkan dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari 

tingkat yang tadinya rendah menjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi, berkaitan 

dengan modifikasi olahraga/permainan yang diterapkan dalam pembelajaran 

penjas di sekolah, modifikasi mempunyai keuntungan dan keefektifitasan, yang 

meliputi: 

1. Meningkatkan motivasi dan kesenangan siswa dalam pembelajaran penjas. 

Orientasi pembelajaran olahraga dan permainan yang dimodifikasi kedalam 

penjas, yaitu: menimbulkan rasa senang (gamefull). Hal ini tentu akan mendorong 

motivasinya untuk berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran penjas. Akhirnya 

anak akan memiliki kesempatan untuk aktif bergerak, sehingga tujuan 

pembelajaran untuk meningkatkan kebugaran anak akan tercapai. 

Meningkatkan aktivitas belajar siswa, prinsip dalam modifikasi olahraga 

dan permainan adalah aktivitas belajar (learning activities). Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran penjas yang perlu ditekankan adalah memanfaatkan waktu 

dengan aktivitas gerak. Menurut Jones (1995) yang dikutip oleh Yoyo Bahagia 

(2000:47), menyatakan bahwa dalam pembelajaran penjas guru harus dapat 

memanfaatkan 50% dari waktu yang tersedia dengan aktivitas gerak. Sebagai 

contoh waktu yang tersedia dalam pembelajaran penjas adalah 90 menit, maka 50 
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menit harus dimanfaatkan untuk aktivitas gerak anak. Berkaitan dengan hal ini, 

maka seorang guru harus bisa dituntut untuk mendesain pembelajaran penjas 

sedemikain rupa, baik materi, metode dan organisasi pembelajaran yang efektif. 

2. Meningkatkan hasil belajar penjas siswa, seperti yang telah dikemukakan 

diatas, bahwa prinsip pembelajaran yang menggunakan modifikasi adalah 

aktivitas belajar dan kesenangan, memberikan pada siswa untuk beraktivitas 

tinggi dan memberikan pengalaman gerak yang banyak.  

3. Mengatasi kekurangan sarana dan prasarana, salah satu pendukung dalam 

proses pembelajaran penjas adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang 

ada. Apabila ketersediaan sarana dan prasarana tidak memadahi, maka guru 

dituntut untuk berkreatifitas atau menciptakan bentuk modifikasi dalam 

bentuk modifikasi untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana 

tersebut. 

Menurut Yoyo Bahagia (2000:31-32), menyatakan bahwa modifikasi 

permaian olahraga dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap 

struktur permainan. Struktur-strukur tersebut diantaranya:  

a. Ukuran lapangan 

b. Bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan 

c. Jenis skill yang digunakan 

d. Aturan 

e. Jumlah pemain 

f. Organisasi permainan 

g. Tujuan permainan. 
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Berdasarkan penjelasan dan manfaat tentang modifikasi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa modifikasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mengurangi atau meniadakan permasalahan yang terkait dengan 

pembelajaran permainan dan olahraga yang dilaksakan dalam penjas di sekolah. 

2.1.5.2 Modifikasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

 
Penyelenggaraan pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu “Developmentally 

Appropriade Practice” (DAP). Artinya adalah tugas ajar yang diberikan harus 

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Dengan demikan tugas ajar tersebut harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP termasuk 

body scalling atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan prinsip utama dalam 

memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Esensi 

modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran 

dengan cara menentukan dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial, sehingga 

dapat memperlancar siswa dalam belajar (Adang Suherman, 2000:1). 

Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan 

siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang rendah ke tingkat 

yang lebih tinggi. 
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2.1.5.3 Modifikasi Lingkungan Pembelajaran 

Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:7-8) modifikasi 

pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan pembelajaran. 

Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklarifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi seperti: 

1. Peralatan 

Guru dapat mengurangi atau menambah kompleksitas dan kesulitan tugas 

ajar dengan cara memodifikasi peralat yang digunakan untuk melakukan skill itu. 

Misalnya: berat-ringan, besar-kecil, tinggi-rendah, panjang-pendeknya peralatan 

yang digunakan. 

2. Penetaan Ruang Gerak dalam Berlatih 

Guru dapat mengurangi atau menambah kompleksitas dan kesulitan tugas 

ajar dengan cara menata tugas ruang gerak siswa dalam pembelajaran. Misalnya: 

belajar shooting diruang kecil ataupun besar, tinggi atau rendah. 

3. Jumlah Siswa yang Terlibat 

Guru dapat mengurangi atau menambah kompleksitas dan kesulitan tugas 

ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat dalam 

melakukan tugas ajar. Misalnya: belajar passing sendiri, berpasangan. 

4. Organisasi atau Formasi Belajar 

Formasi belajar juga dapat dimodifikasi agar lebih berorientasi pada 

curahan waktu aktif belajar. Usahakan agar informasi formasi belajar tidak 

banyak menyita waktu, namun masih memperhatikan produktivitas belajar dan 

perkembangan siswa. Formasi formal, kalau belum dikenal siswa, biasanya 
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menyita banyak waktu sehingga waktu aktif belajar berkurang. Formasi dalam 

pembelajaran sangat banyak ragamnya hanya tergantung dari kekreatifitasan 

seseorang guru dalam pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan pelayanan penjas terhadap 

anak yang dalam pembahasan ini adalah anak disabilitas intelektual tentunya 

harus dengan berbagai modifikasi sarana prasarana, peraturan, dan uji cobakan di 

lapangan agar tujuan penjas khususnya untuk anak disabilitas intelektual dapat 

tercapai. 

2.1.6 Pengertian Bola Basket 

Bola basket adalah olahraga bola besar berkelompok yang terdiri atas dua 

tim beranggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak 

point dengan cara memasukkan bola basket kedalam keranjang (ring) lawan 

(www.wordpress.com/2010/0512/pengertian-bola-basket/accesed 20.05/22/07/ 

2012). 

2.1.6.1 Macam-Macam Teknik Dasar Bola Basket 

Teknik – teknik dasar dalam permainan bola basket menurut (Drs. Nuril 

Ahmadi, 2007:13),  adalah sebagai berikut : Passing (mengoper bola), menerima 

bola, dribbling (menggiring bola), shooting (menembak bola), pivot (gerakan 

berporos). 

2.1.6.1.1 Teknik Mengoper Bola (Passing) 

Passing adalah cara tercepat memindahkan bola dari suatu pemain ke 

pemain lain dalam satu tim. Dengan operan para pemain dapat melakukan gerakan 

mendekati ring basket untuk kemudian ditembakkan. Operan dapat dilakukan 
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secara cepat dan keras, yang terpenting bola dapat dikuasai oleh teman yang 

menerimanya. Jenis operan tersebut bergantung pada situasi keseluruhan, yaitu 

kedudukan teman, situasi teman, waktu, dan taktik yang digunakan. 

Teknik Dasar passing (mengoper bola) adalah sebagai berikut : 

b. Teknik mengoper bola setinggi dada (cest pass) 

 Operan dengan menggunakan dua tangan didepan dada sering digunakan 

dalam permainan. Operan ini berguna untuk jarak pendek. Mengoper bola dengan 

cara ini akan menghasilkan kecepatan, ketepatan, dan kecermatan. Jarak lemparan 

adalah 5-7 meter. 

Cara melakukannya :  

• Bola dipegang sesuai dengan teknik memegang bola basket. 

• Siku dibengkokkan ke samping sehingga bola dekat dengan dada. 

• Sikap kaki dapat dilakukan sejajar atau kuda-kuda dengan jarak selebar 

bahu. 

• Lutut ditekuk, badan condong kedepan, dan jaga keseimbangan. 

• Bola didorong ke depan dengan kedua tangan sehingga telapak tangan 

menghadap keluar diikuti melangkahkan salah satu kaki ke depan. 

•  Arah operan setinggi dada, atau antara pinggang dan bahu penerima. 

• Bersamaan dengan gerak pelepasan bola, berat badan dipindahkan ke 

depan. 

(Drs. Nuril Ahmadi, 2007:13) 
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c. Teknik 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. 

Cara melakukannya : 

• Cara memegang bola sama dengan lemparan dari dada, hanya saja posisi 

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

• Bola dilemparkan dengan lekukan pergelangan tangan yang arahnya agak 

menyerong ke bawah disertai dengan meluruskan lengan. 

• Lepasnya bola dari tangan menggunakan jentikan ujung jari tangan. 

• Posisi kaki berdiri tegak, tetapi tidak kaku.  

(Drs. Nuril Ahmadi, 2007:14) 

d. Teknik mengoper bola pantulan (Bounce Pass) 

Operan ini sangat baik di lakukan untuk menerobos lawan yang tinggi. 

Bola dipantulkan di samping kiri atau kanan lawan dan teman sudah siap 

menerimanya di belakang lawan. 

Cara melakukannya : 

• Sikap permulaan sama dengan operan dada. 

• Bola dilepaskan atau didorong dengan tolakan dua tangan menyerong ke 

bawah dari letak badan lawan dengan jarak kira-kira 
1
/3 dari penerima. 

• Pandangan mata ke arah bola yang dipantulkan ke penerima. 

• Bila beradaban dengan lawan, maka sasaran pantulan bola berada di 

samping kanan atau kiri kaki lawan. 
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(Drs. Nuril Ahmadi, 2007:15) 

2.1.6.1.2 Teknik Menerima Bola 

Untuk dapat menerima bola dengan baik dalam berbagai posisi dan situasi, 

pemain harus menguasai teknik dasar menerima bola dengan baik. 

Teknik menerima bola : 

• Berdiri dengan sikap kaki melangkah menghadap arah datangnya bola. 

• Ke dua lengan dijulurkan ke depan menyongsong arah datangnya bola 

dengan sikap telapak tangan menghadap arah datangnya bola. 

• Berat badan bertumpu pada kaki depan. 

• Setelah bola menyentuh telapak tangan, tariklah kaki depan ke belakang, 

siku kedua lengan ditekuk hingga ditarik mendekati dada/badan. 

• Badan agak condong ke depan. 

• Berat badan bertumpu pada kaki belakang 

• Posisi bola dipegang di depan badan 

(Drs. Nuril Ahmadi, 2007:16). 

2.1.6.1.3 Teknik Menggiring Bola (Dribbling) 

Menggiring bola adalah membawa bola kesegala arah, menggunakan satu 

tangan dengan cara dipantulkan ke lantai, baik dengan berjalan maupun berlari. 

Fungsi menggiring bola untuk mencari peluang serangan, menerobos pertahanan 

lawan, ataupun memperlambat tempo permainan.  

Bentuk-bentuk menggiring bola yang sering dilakukan : 

a. Menggiring bola tinggi 
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Menggiring bola dengan pantulan tinggi dilakukan bila  menginginkan 

gerakan atau langkah dengan cepat (kecepatan). 

b. Menggiring bola rendah 

Menggiring bola dengan pantulan renah dilakukan untuk mengontrol atau 

menguasai bola, terutama dalam melakukan terobosan ke dalam pertahanan 

lawan. 

Cara menggiring bola : 

• Pegang bola dengan kedua tangan. Lakukan secara rileks dengan posisi 

tangan kanan di atas bola dan tangan kiri di bawah bola. 

• Salah satu kaki melangkah ke depan berlawanan dengan tangan yang 

melakukan giringan, dan lutut sedikit di tekuk. 

• Condongkan badan ke depan, berat badan di antara dua kaki. 

• Bola dipantul-pantulkan, dengan pandangan mata ke depan. 

(Drs. Nuril Ahmadi, 2007:17) 

2.1.6.1.4 Teknik Menembak (Shooting) 

Menembak ataushooting adalah usaha memasukkan bola ke keranjang 

diistilahkan dengan menembak. Menembak dilakukan untuk mendapatkan angka. 

Menembak dapat dilakukan dengan satu tangan, dua tangan, dan lay-up. 

Teknik dasar menembak (shooting) : 

a. Tembakan satu tangan 

• Sikap badan berdiri tegak. 

• Kaki sejajar atau kaki kanan di depan (bagi yang tidak kidal) dan kaki kiri 

di belakang, lutut sedikit di tekuk. 
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• Bola dipegang dengan tangan kanan di atas kepala dan di depan dahi, siku 

tangan kanan ditekuk ke depan, tangan kiri membantu memegang bola agar 

tidak jatuh. 

• Pandangan ke arah ring basket. 

• Tembakkan bola, gerakan siku, badan, dan lutut diluruskan secara 

serempak. 

• Waktu tangan lurus, bola dilepaskan, jari-jari dan pergelangan tangan 

diaktifkan. 

b. Tembakan dua tangan 

• Sikap badan berdiri tegak. 

• Kedua kaki dibuka sejajar dan kedua lutut ditekuk. 

• Bola dipegang dengan kedua belah tangan di atas dab di depan dahi. Kedua 

siku di tekuk. 

• Pandangan ke arah ring basket. 

• Tembakkan bola dengan bantuan dorongan, siku, badan, dan lutut 

diluruskan serempak. 

• Waktu pelepasan bola, jari-jari tangan dan pergelangan tangan diaktifkan 

(Drs. Nuril Ahmadi, 2007:18). 

c. Tembakan Lay-up 

 Tembakan lay-up adalah tembakan yang dilakukan dengan jarak dekat 

sekali dengan keranjang basket, hingga seolah-olah bola diletakkan ke dalam 

keranjang basket yang didahului dengan gerak dua langkah. Pemain menerima 

bola dalam keadaan melayang kemudian langkah pertama lebar untuk 
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mendapatkan jarak maju sejauh mungkin, langkah kedua pendek untuk 

memperoleh awalan tolakan, melepaskan bola ke dalam ring dengan kekuatan 

kecil (Drs. Nuril Ahmadi, 2007:20). 

2.1.6.1.5 Teknik Gerakan Berporos (Pivot) 

Pivot adalah menggerakkan salah satu kaki kesegala arah dengan kaki yang 

lainnya tetap di tempat sebagai poros. Tujuannya untuk berputar agar lawan 

tertipu atau menghindari lawan yang berusaha merebut bola (Drs. Nuril Ahmadi, 

2007:21). 

2.1.6.2 Fasilitas, Alat, dan Perlengkapan 

Dalam setiap cabang olahraga memang secara khusus mempunyai fasilitas, 

alat-alat, dan perlengkapan tertentu. Oleh karena itu perlu disajikan macam-

macam alat perlengkapan yang telah diatur dalam peraturan permainan bola 

basket. Alat perlengkapan tersebut meliputi : Lapangan, Bola, Peralatan Teknis, 

Pakaian. 

1. Lapangan 

Dalam permainan yang sebenarnya permainan bola basket dilakukan di 

sebuah lapangan empat persegi panjang dengan ukuran : 

• Panjang garis samping lapangan  : 28 meter 

• Lebar lapangan     : 15 meter 
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• Garis tengah lingkaran di tengah lapangan : 3,6 meter 

Gambar 2.1 Lapangan Bola Basket 

2. Ring Basket 

Ring basket terdiri dari tiang penyangga ring,  ring, dan papan pantul. 

• Tinggi ring basket    : 2,75 meter 

• Diameter ring basket    : 0,45 meter 

• Ukuran papan pantul panjangxlebar  : 1,80 m X 1,20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ring Basket 



 

3. Bola 

Bola harus terbuat dari kulit, karet atau bahan sintetis. Untuk putra bola 

ukuran 7 (keliling lingkaran 749

putri bola ukuran 6 (keliling lingkaran 724

4. Peralatan Teknis, terdiri dari :

• Stopwacth 

• Kertas pencatat yang resmi

• Papan score 

5. Pakaian 

Pemain mengenakan baju dan celana serta sepatu bot khusus untuk 

basket. Di belakang baju terdapat nomor dengan warna yang kontras dari 4 

sampai dengan 15. 

2.1.6.3 Peraturan Permainan Bola Basket

Menurut Abdul Rohim (2008:47)

1. Jumlah Pemain 

Permainan bola basket dapat dimainkan oleh putra dan putri. 

pemainnnya 5 orang dari masing

maksimal 7 orang. 

 

 

 

Bola harus terbuat dari kulit, karet atau bahan sintetis. Untuk putra bola 

ukuran 7 (keliling lingkaran 749-780 mm dan berat 567-650 gram) dan untuk 

an 6 (keliling lingkaran 724-737 mm dan berat 510-567 gram).

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bola Basket 

 

Peralatan Teknis, terdiri dari : 

Kertas pencatat yang resmi 

Pemain mengenakan baju dan celana serta sepatu bot khusus untuk 

Di belakang baju terdapat nomor dengan warna yang kontras dari 4 

Peraturan Permainan Bola Basket 

Rohim (2008:47), Peraturan dalam bola basket yaitu:

bola basket dapat dimainkan oleh putra dan putri. 

pemainnnya 5 orang dari masing-masing tim, sedangkan pemain cadangannya 
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Bola harus terbuat dari kulit, karet atau bahan sintetis. Untuk putra bola 

650 gram) dan untuk 

567 gram). 

Pemain mengenakan baju dan celana serta sepatu bot khusus untuk main 

Di belakang baju terdapat nomor dengan warna yang kontras dari 4 

Peraturan dalam bola basket yaitu: 

bola basket dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

masing tim, sedangkan pemain cadangannya 
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2. Waktu Permainan 

Permainan bola basket dibagi menjadi 4 quarter yang masing-masing 

berlangsung selama 10 menit atau dibagi menjadi 2 babak yang masing-masing 

berlangsung 20 menit. 

3. Bola Lompat (Jump Ball) 

Jump Ball dilakukan untuk mengawali permainan bola basket. Cara 

melakukannya adalah bola dilempar ke atas oleh wasit di lingkaran tengah yang 

terdapat dalam lapangan bola basket. Diantara dua pemain yang berlawanan. 

4. Peraturan 3 detik (Three Second) 

Peraturan 3 detik terjadi apabila seorang pemain atau lebih berada di daerah 

bersyarat lawan lebih dari 3 detik dan bola berada di tangan timnya. 

5. Peraturan 5 detik 

• Apabila dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 

waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang pemain. 

• Apabila salah seorang pemain sedang memegang bola yang menjaga sangat 

dekat, tidak mengoperkan, menembak, atau menggiring bola dalam jangka 

waktu 5 detik. 

• Apabila seorang pemain dalam upayanya melemparkan bola ke dalam 

lapangan (throw in) setelah menguasai bola, dalam waktu maksimal 5 detik 

bola harus sudah dilemparkan. 
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6. Peraturan 10 Detik 

Setiap tim dalam upayanya menyerang ke daerah lawan atau melewati garis 

tengah dalam kurun waktu kurang dari 10 detik. Dalam waktu 10 detik harus 

berada di daerah lawan. 

7. Peraturan 30 detik 

Suatu tim dalam upayanya memainkan bola maksimal dalam waktu 30 

detik, harus sudah berusaha melakukan tembakan ke keranjang (ring) lawan.  

8. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu kejadian yang dilakukan seorang pemain atau 

lebih dimana kejadian tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lawan bahkan 

merugikan dirinya/timnya sendiri, dan setiap ke jadian itu tidak dicatat dalam 

daftar angka (scoring sheet). 

9. Kesalahan 

Kesalahan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh seorang pemain atau 

lebih di mana kejadian tersebut sifatnya merugikan pihak lawan, dan setiap 

kejadiannya selama dicatat dalam daftar angka (scoring sheet). Apabila salah 

seorang pemain melakukan lima kali kesalahan, maka pemain tersebut akan 

dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Contohnya : menarik, mendorong, 

memukul, menendang, dan menabrak badan/anggota badan pemain lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa permainan bola basket pada umumnya sengatlah 

sulit untuk diajarkan pada anak disabilitas intelektual dikarenakan peraturan 

permainan yang sangat banyak dan sulit dipahami dan sarana prasarananya yang 

susah untuk digunakan. 



 

2.1.7 Permainan Basket Mini

Basket Mini adalah permainan bola basket yang dimodifikasi yang 

dimainkan oleh 10 pemain (masing

didalamnya adalah sarana prasarana, waktu, dan peraturannya juga di modifikasi, 

karena siswanya sendiri adalah penyandang tuna gr

Tabel. 2.2 Perbedaan Bol

No Bola Basket Resmi

1 Ukuran Lapangan

Panjang: 28 m 

Lebar    : 15 m 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.4 Lapangan Basket

2 Memakai peraturan baku

 

 

3 Menggunakan ring 

basket. 

Tinggi: 2,75 m 

Diameter Keranjang

45cm 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gambar 2.6 Ring Basket

 

 
 

 

 

 

Permainan Basket Mini 

adalah permainan bola basket yang dimodifikasi yang 

ainkan oleh 10 pemain (masing-masing 5 anak dalam satu tim). Termasuk 

didalamnya adalah sarana prasarana, waktu, dan peraturannya juga di modifikasi, 

karena siswanya sendiri adalah penyandang tuna grahita (disabilitas intelektual).

Tabel. 2.2 Perbedaan Bola Basket Resmi Dengan Basket Mini

Bola Basket Resmi Basket Mini Keterangan

Ukuran Lapangan 

Gambar 2.4 Lapangan Basket 

Ukuran Lapangan 

Panjang: 15 m 

Lebar    : 9 m 

 

 
 

9m 

 

 

 

 

15m 
 

Gambar 2.5 Lapangan Basket Mini 

Luas lapangan 

dipersempit agar 

siswa tidak terlalu 

capek dan lebih 

produktif mencetak 

point. 

Selisih panjang: 13 

m 

Selisih lebar : 6 m

Selisih luas : 285 m

Memakai peraturan baku. Memakai peraturan yang 

dimodifikasi. 

 

Peraturan 

menyesuaikan 

keadaan 

kedisabilitasan  dan 

karakteristik siswa

Menggunakan ring 

Keranjang: 

Gambar 2.6 Ring Basket 

Menggunakan ring yang 

telah dimodifikasi. 

Tinggi: 2,3 m 

Diameter Keranjang: 

55 cm 

 

 
 

2,3 m 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.7 Ring Basket Mini 

 

 

 

 

 

Ring menggunakan 

keranjang 

yang 

selisihdiameternya 

dengan ring basket 

adalah 10cm. 

Tiangnya memakai 

bambu yang 

diperendah. Selisih 

tinggi dengan ring 

sebenarnya adalah

55cm. 
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adalah permainan bola basket yang dimodifikasi yang 

masing 5 anak dalam satu tim). Termasuk 

didalamnya adalah sarana prasarana, waktu, dan peraturannya juga di modifikasi, 

ahita (disabilitas intelektual). 

asket Mini 

Keterangan 

Luas lapangan 

dipersempit agar 

siswa tidak terlalu 

capek dan lebih 

produktif mencetak 

Selisih panjang: 13 

Selisih lebar : 6 m 

Selisih luas : 285 m
2
 

Peraturan 

menyesuaikan 

edisabilitasan  dan 

karakteristik siswa. 

Ring menggunakan 

keranjang bambu 

selisihdiameternya 

dengan ring basket 

adalah 10cm. 

iangnya memakai 

yang 

diperendah. Selisih 

tinggi dengan ring 

sebenarnya adalah 



 

45 cm 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 2.8 Keranjang Basket

4 Bola Basket. 

Berat      : 600 gram

Keliling  : 75 cm 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.10 Bola Basket

5 Papan skor internasional
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.12Papan skor bola basket

 

2.1.7.1 Peraturan Permainan Basket Mini

1. Jumlah Pemain 

Permainan Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

pemainnnya 5 orang dari masing

2. Waktu Permainan 

Permainan bola Basket Mini tidak ada babak atau 

permainan bola basket. Satu permainan penuh adalah 15 menit.

3. Peraturan 5 detik 

Apabila dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 

waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang

 

Gambar 2.8 Keranjang Basket 

55 cm 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 2.9 Keranjang Basket Mini 

Berat      : 600 gram 

 

Bola Basket 

menggunakan bola voli. 

Berat      : 260 gram 

Keliling  : 65 cm 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11 Bola Basket Mini 

(Bola Voli) 

Bola voli akan l

ringan dan mudah 

dikendalikan

berat bola basket mini 

dengan bola basket 

sebenarnya adalah 

340 gram. Selisih 

keliling adalah 10 cm.

Papan skor internasional 

2Papan skor bola basket 

Papan skor sederhana 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13Papan skor basket mini 

Papan skor 

menggunakan papan 

skor manual 

sederhana.

Peraturan Permainan Basket Mini 

Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

pemainnnya 5 orang dari masing-masing tim. 

bola Basket Mini tidak ada babak atau kuarter seperti pada 

Satu permainan penuh adalah 15 menit. 

dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 

waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang pemain. 
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Bola voli akan lebih 

ringan dan mudah 

dikendalikan. Selisih 

berat bola basket mini 

dengan bola basket 

sebenarnya adalah 

340 gram. Selisih 

keliling adalah 10 cm. 

Papan skor 

menggunakan papan 

skor manual 

sederhana. 

Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

seperti pada 

dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 
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4. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu kejadian yang dilakukan seorang pemain atau 

lebih dimana kejadian tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lawan bahkan 

merugikan dirinya/timnya sendiri, dan setiap ke jadian itu tidak dicatat dalam 

daftar angka (scoring sheet).  

a. Out of bounds yaitu siswa menyebabkan bola keluar lapangan. 

b. Travelling yaitu ketika siswa mulai mendribble melangkah lebih dari lima 

langkah, atau melangkah lebih dari lima langkah sebelum mengoper atau 

menembakkan bola. 

c. Dalam permainan Basket Mini double dribble diperbolehkan. yaitu 

kembali mendribble bola setelah berhenti mendribble, atau mendribble 

dengan kedua tangan secara bersamaan. 

5. Kesalahan 

Kesalahan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh seorang pemain atau 

lebih di mana kejadian tersebut sifatnya merugikan pihak lawan, dan setiap 

kejadiannya selama dicatat dalam daftar angka (scoring sheet). Apabila salah 

seorang pemain melakukan lima kali kesalahan, maka pemain tersebut akan 

dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Contohnya : menarik, mendorong, 

memukul, menendang, dan menabrak badan/anggota badan pemain lainnya. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Pengembangan model pembelajaran yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini adalah permainan basket Basket Mini. Permainan yang dimodifikasi yaitu 

lapangan, ring, bola dan peraturannya. 
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Melalui modifikasi model pengembangan Basket Mini yang dikembangkan 

hampir secara menyeluruh dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menarik dan mudah dimainkan 

a. Ukuran lapangan diperkecil dan menggunakan bola yang lebih ringan (bola 

voli) dengan tujuan mempermudah siswa dalam mengontrol permainan dan 

memperoleh point sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

b. Peraturan dibuat berbeda dengan peraturan permainan bola basket yang 

baku. Peraturan tersebut dibuat lebih mudah, dan menyesuaikan karakter 

anak disabilitas intelektual sehingga permainan dapat berjalan dan menarik. 

2. Menyenangkan   

a. Tinggi tiang ring yang diperendah dan diameter ring yang diperlebar 

supaya lebih sering terjadi point sehingga siswa akan merasa senang dan 

bangga bisa memasukkan bola kedalam ring. 

Oleh karena itu, pengembangan model pembelajaran permainan Basket 

Mini ini dapat dijadikan pengalaman baru bagi siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran di BBRSBG “KARTINI” Temanggung, sehingga efektifitas siswa 

dalam pembelajaran penjasorkes dapat tercapai. 

Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

permainan bola basket yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan 

pengembangan model pembelajaran permainan bola basket yang lebih aktif, 

inovatif, kreatif dan menyenangkan serta menarik bagi siswa sehingga diharapkan 

siswa akan banyak bergerak, berpikir, dan menyenangkan bagi siswa di BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung. 



103 

 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan 

menghasilkan produk berupa model pembelajaran permainan Basket Mini bagi 

siswa BBRSBG Kartini Temanggung. Menurut Borg dan Gall dalam Sugiyono 

(2009:9), penelitian dan pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. 

 Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

langkah yang utama yaitu : 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. 

2. Mengembangkan bentuk produk awal (berupa peraturan permainan Basket 

Mini). 

3. Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli Penjas dan dua ahli 

pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan observasi 

checklist dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. 

4. Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan 

uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap 

produk awal yang dibuat oleh peneliti. 
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5. Uji coba lapangan 

6. Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan. 

7. Hasil akhir model pembelajaran melalui permainan Basket Mini BBRSBG 

Kartini Temanggung. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada model penyederhanaan permainan “Basket 

Mini”ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Model Permainan Basket Mini untuk 

Siswa BBRSBG KARTINI Temanggung. 

 

3.2.1 Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran 

Analisis Kebutuhan 

Kajian Pustaka Obsevasi dan 

Pembuatan Produk 

Tinjauan Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran Penjas 

Uji Coba Lapangan Skala 

Revisi 

Uji Coba Lapangan Skala 

Revisi 

Produk Akhir Permainan Basket 
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permainan basket Mini ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti 

mengadakan observasi di BBRSBG “KARTINI” Temanggung tentang 

pelaksanaan pembelajaran permainan bola basket dengan cara melakukan 

wawancara dengan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang 

bersangkutan, dan pengamatan langsung mengenai sarana dan prasarana yang 

tersedia. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model pembelajaran permainan “Basket Mini”. Dalam 

pembuatan produk yang dikembangkan, Peneliti membuat produk berdasarkan 

kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli penjas dan satu ahli 

pembelajaran. Subjek peneliti ini adalah siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung dengan jumlah sebanyak 10 siswa. 

3.2.3 Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahapan 

yaitu: (1) menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) 

menyusun instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik analisis data. 

3.2.4 Revisi Produk Awal 

Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari 

evaluasi ahli dan uji coba lapangan skala kecil sebagai perbaikan dari produk yang 

telah diujicobakan. 

 

 



50 

 

 

 

3.2.5 Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan 

dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” 

Temanggungdengan jumlah subyek sebanyak 30 siswa. 

3.2.6 Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji coba lapangan yang telah diujicobakan siswa 

kelas A BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

3.2.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa model 

pembelajaran permainan Bola Basket “Basket Mini” melalui modifikasi sarana 

dan prasarana. 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektifitas, 

efisiensi dan manfaat dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Dalam penelitian ini desain yang digunakan yaitu desain eksperimental. Uji 

coba pengembangan melalui dua tahap yaitu uji coba lapangan skala kecil dan uji 

coba lapangan skala besar. 

3.3.1.1 Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli 

kemudian diujicobakan kepada siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” 
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Temanggung. Pada uji coba lapangan skala kecil ini menggunakan 10 siswa 

sebagai subjeknya. 

3.3.1.2 Revisi Produk Pertama Setelah Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Hasil data dari evaluasi satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, serta uji 

coba lapangan skala kecil tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk 

merevisi pembelajaran yang telah dibuat. 

3.3.1.3 Uji Coba Lapangan Skala Besar 

Hasil analisis uji coba lapangan skala kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji coba lapangan skala besar. Uji coba lapangan skala 

besar ini dilakukan pada siswa A BBRSBG “KARTINI” Temanggung sebanyak 

30 siswa. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas, satu ahli pembelajaran dan 10 

siswa yang dipilih secara random sampling (sampel acak). 

2. Uji coba lapangan skala kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung yang dipilih secara random sampling (sampel 

acak). 

3. Uji coba lapangan skala besar yang terdiri dari siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung sebanyak 30 siswa. 
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3.4 Produk Pengembangan Permainan 

3.4.1 Pengertian Model Permainan Basket Mini 

Model Permainan Basket Mini adalah permainan bola basket yang 

dimodifikasi yang dimainkan oleh 10 pemain (masing-masing 5 anak dalam satu 

tim) dengan tujuan menyesuaikan karakteristik siswa disabilitas intelektual 

khususnya di BBRSBG “KARTINI” Temanggung pada pembelajaran penjas. 

Sehingga siswa diharapkan lebih aktif bergerak dan anak merasa nyaman, 

gembira, dan tertarik untuk melakukan permainan basket mini. Karena siswanya 

sendiri adalah penyandang tuna grahita (disabilitas intelektual maka cara bermain 

dan peraturannya dimodifikasi. Untuk memenangkan sebuah pertandingan Basket 

Mini, siswa harus memasukkan bola basket mini kedalam ring modifikasi 

sebanyak-banyaknya dalam waktu 15 menit. Dan yang paling banyak 

memasukkan maka tim itulah yang menang. 

3.4.2 Sarana dan Prasarana Permainan Basket Mini 

1. Sarana dan prasarana permainan Basket Mini 

a. Lapangan yaitu dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. 

 

 

 

9 meter 

 

 

 
 

15 meter 

Gambar 3.2 Lapangan Basket Mini 
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b. Ring dibuat dari bambu dengan tinggi 2,3 meter. Panjang x lebar papan 

pantul 100 cm x 60 cm, dan ring dari keranjang bambu dengan diameter 

55 cm. 

 

 

 

 

 2,3 meter 

 

 

 

Gambar 3.3 Ring Basket Mini setelah revisi 

 

 

 

 60 cm 

 

 

100 cm 

Gambar 3.4 Papan pantul ring Basket Mini setelah revisi 
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 55 cm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Keranjang Basket Mini setelah revisi 

c. Bola yang digunakan adalah bola voli karena ukuran lebih kecil dan lebih 

ringan. Keliling bola voli adalah 65cm sedangkan beratnya adalah 260 

gram. 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Bola Basket Mini 

d. Papan skor menggunakan papan skor sederhana 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Papan skor Basket Mini setelah revisi 
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3.4.3 Tahapan Pembelajaran permainan Basket Mini 

a. Permainan Kucing-kucingan dengan lempar tangkap 

Dalam permainan kucing-kucingan, siswa berusaha melempar dan 

menangkap bola tanpa berpindah tempat, hanya boleh melangkah dengan satu 

kaki dan kaki lainnya menjadi poros. Dengan dua siswa menjadi penjaga 

(kucing). Siswa yang lemparan bolanya tertangkap, maka akan bergantian 

menjadi penjaga (kucing). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Permainan kucing-kucingan 

Keterangan: 

= Pelempar dan penangkap bola 

= Penjaga (kucing) 

b. Adu Kecepatan 

Siswa dibagi menjadi dua tim sesuai dengan jumlah siswa, dan kedua 

tim saling beradu kecepatan menggiring bola dengan jarak yang telah 

ditentukan. Siswa menggiring bola (dribbling) sampai jarak yang ditentukan 

dan kembali lagi kea rah timnya  (bolak-balik) dan mengoper bola kepada 

rekan satu timnya untuk melanjutkan menggiring bola. Tim yang semua 

anggotanya sudah melakukan dribbling bola bolak-balik maka dinyatakan 

menang. 
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Gambar 3.9 Permainan Adu Kecepatan 

Keterangan: 

= Siswa Tim A  

= Siswa Tim B 

= Arah dribble bola 

= Batas Jarak 

 

c. Memasukkan bola kedalam ring 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan masing-masing tim beradu 

memasukkan bola kedalam ring. Tim yang terbanyak memasukkan bola maka 

dianggap menang. Jarak siswa dengan ring adalah satu langkah dari ring. 

Siswa yang sudah melakukan tembakan ke ring mundur bergantian dengan 

rekan satu tim yang berada di belakangnya. 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Permainan Memasukkan Bola 

Keterangan: 

  = Ring Basket Mini 

 

  = Siswa A 

  = Siswa B 
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d. Bermain Basket Mini 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan bermain Basket Mini dengan peneliti 

mewasiti, mengawasi, mengambil dokumentasi dan mencatat proses permainan 

dibantu oleh pembantu peneliti. 

 

 

9 Meter 

 

 

 

15 Meter 

Gambar 4.27 Permainan Basket Mini 

Keterangan: 

= Siswa Menyerang 

= Siswa Bertahan 

 

3.4.4 Peraturan Permainan Basket Mini 

1. Jumlah Pemain 

Permainan Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

pemainnnya 5 orang dari masing-masing tim. 

2. Waktu Permainan 

Permainan Basket Mini tidak ada babak atau kuarter seperti pada 

permainan bola basket. Satu permainan penuh adalah 15 Menit. Dan diberikan 

dua kali kesempatan waktu untuk istirahat selama 2 menit saat pertandingan 

berlangsung. 

3. Peraturan 5 detik 

Apabila dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 

waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang pemain. 
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4. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu kejadian yang dilakukan seorang pemain atau 

lebih dimana kejadian tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lawan bahkan 

merugikan dirinya/timnya sendiri, dan setiap ke jadian itu tidak dicatat dalam 

daftar angka (scoring sheet).  

a. Out of bounds yaitu siswa menyebabkan bola keluar lapangan. 

b. Travelling yaitu ketika siswa mulai mendribble melangkah lebih dari lima 

langkah, atau melangkah lebih dari lima langkah sebelum mengoper atau 

menembakkan bola. 

c. Dalam permainan Basket Mini double dribble diperbolehkan. yaitu 

kembali mendribble bola setelah berhenti mendribble, atau mendribble 

dengan kedua tangan secara bersamaan. 

5. Kesalahan 

Kesalahan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh seorang pemain atau 

lebih di mana kejadian tersebut sifatnya merugikan pihak lawan, dan setiap 

kejadiannya selama dicatat dalam daftar angka (scoring sheet). Apabila salah 

seorang pemain melakukan lima kali kesalahan, maka pemain tersebut akan 

dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Contohnya : menarik, mendorong, 

memukul, menendang, dan menabrak badan/anggota badan pemain lainnya. 

3.5 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara lisan maupun tulisan dari ahli 
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pembelajaran dan ahli penjas sebagai bahan untuk revisi produk. Sedangkan data 

kuantitatif diperoleh dari observasi checklist siswa. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian sangat penting dalam melakukan penelitian. Instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 149). 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar evaluasi dan observasi checklist. Lembar evaluasi digunakan untuk 

menghimpun data dari para ahli penjas dan ahli pembelajaran. Lembar observasi 

checklist digunakan untuk menghimpun data dari subjek penelitian. Alasan 

memilih observasi checklist karena jumlah subjek yang relatif banyak dan 

mengalami disabilitas intelektual sehingga data dapat diambil secara bersamaan 

dalam waktu yang singkat. 

Tabel 3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada 

siswa BBRSBG 

15 

 

Observasi checklist yang digunakan untuk siswa berupa sejumlah variabel 

yang harus dinilai oleh evaluator. Variabel yang digunakan dalam observasi 

berupa kualitas siswa terhadap model permainan basket mini. Rentangan evaluasi 
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mulai dari “kurang bisa” sampai dengan  “sangat bisa” dengan cara dengan 

memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. Faktor yang digunakan dalam 

variabel checklist meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor. Cara pemberian 

skor pada kualitas siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2  Skor Kegiatan Observasi Checklist Siswa BBRSBG 

Faktor Rentang Evaluasi Skor 

Variabel checklist kemampuan 

siswa. 

Sangat Bisa 4 

Bisa 3 

Cukup bisa 2 

Kurang bisa 1 

 

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir-butir kegiatan 

observasi checklist yang akan digunakan pada siswa: 

Tabel 3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah VariabelChecklist Siswa 

No Faktor  Indikator jumlah 

1 Psikimotor Kemampuan siswa mempraktekan gerakan dalam 

permainan basket mini 

8 

2 Kognitif Kemampuan sisiwa dalam memahami peraturan 

dan pengetahuan siswa terhadap model 

pengembangan 

6 

3 Afektif Menampilakan sikap bermain basket mini, sikap 

sportifitas, kerja sama, saling menghargai, 

kejujuran 

6 

 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 
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yang sedang berlangsung (Nana Syaodih Sukmadinata, 2008:220). Dalam 

penelitian kuantitatif pedoman observasi dibuat lebih rinci, malahan untuk 

penelitian-penelitian tertentu dapat berbentuk checklist. Terkait dengan hal itu, 

minimal ada dua macam bentuk atau format pedoman observasi untuk penelitian 

kuantitatif. Pertama berisi butir-butir pokok kegiatan yang akan diobservasi. 

Dalam pelaksanaan pencatatan observasi, pengamat membuat deskripsi singkat 

berkenaan dengan dengan perilaku yang diamati. Dalam pencatatan observasi 

pengamat hanya tinggal mebubuhkan tanda cek terhadap perilaku atau kegiatan 

yang diperlihatkan oleh individu-individu yang diamati (Nana Syaodih 

Sukmadinata, 2008:221). Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk 

memperoleh data keterampilan gerak dasar dan data aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotor dalam modifikasi permainan basket mini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Nana Syaodih Sukmadinata, 2008:221-

222). 

3.7 Teknik analisis data 

Teknik analisis yang digunakan adalah persentase untuk menganalisis dan 

penilaian subyek pengembang dalam menilai tingkat kelayakan, kualitas dan 

keterterimaan produk terhadap produk pengembangan. 
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Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks 

persentase yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

% = persentase 

n  = nilai yang diperoleh 

N  = jumlah seluruh nilai (Muhammad Ali, 1987:184). 

 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 3.4 akan disajikan klasifikasi presentase. 

Tabel 3.4Klasisfikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0-20% 

20,1-40% 

40,1-70% 

70,1-90% 

90,1-100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan 

(bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

Sumber: Gullford (dalaam martin sudarmono, 2010:56). 

 

 

 

 

 

n 

% =           X 100% 

N 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Penyajian Data Hasil Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

permainan Basket Mini yang sesuai bagi siswa  kelas A BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Analisis tujuan dan karakteristik permainan bola basket di BBRSBG.  

2. Analisis karakteristik siswa BBRSBG. 

3. Mengkaji tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau  mengembangkan 

modifikasi permainan bola basket. 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model modifikasi 

permainan bola basket. 

5. Menetapkan tujuan, isi, dan strategi  pengelolaan pembelajaran. 

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7. Menyusun produk awal model permainan bola basket.   

Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

model permainan bola basket yang sesuai bagi siswa BBRSBG tersebut. Berikut 

ini adalah draft produk awal permainan bola basket “Basket Mini” yang sesuai 

bagi siswa  kelas A BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 
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4.1.1 Draft Permainan Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola 

basket “Basket Mini”.  Peraturan dalam permainan ini terdiri dari beberapa hal 

antara lain: 

1. Pengertian model permainan ”Basket Mini” 

Model Permainan Basket Mini adalah permainan bola basket yang 

dimodifikasisedemikian rupa yang dimainkan oleh 10 pemain (masing-masing 5 

anak dalam satu tim) dengan tujuan menyesuaikan karakteristik siswa disabilitas 

intelektual khususnya di BBRSBG “KARTINI” Temanggung pada pembelajaran 

penjas. Sehingga siswa diharapkan lebih aktif bergerak dan anak merasa nyaman, 

gembira, dan tertarik untuk melakukan permainan basket mini. Karena siswanya 

sendiri adalah penyandang tuna grahita (disabilitas intelektual maka cara bermain 

dan peraturannya dimodifikasi. Untuk memenangkan sebuah pertandingan Basket 

Mini, siswa harus memasukkan bola basket mini kedalam ring modifikasi 

sebanyak-banyaknya dalam waktu 15 menit. Dan yang paling banyak 

memasukkan maka tim itulah yang menang. 

2. Sarana dan prasarana permainan Basket Mini 

a. Lapangan yaitu dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. 

b. Ring dibuat dari bambu dengan tinggi 2,3 meter dan ring dari keranjang 

plastik dengan diameter 45 cm. 

c. Bola yang digunakan adalah bola voli karena ukuran lebih kecil dan lebih 

ringan. Keliling bola voli adalah 65cm sedangkan beratnya adalah 260 

gram. 
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3. Tahapan Pembelajaran permainan Basket Mini 

a. Permainan Kucing-kucingan dengan lempar tangkap 

Dalam permainan kucing-kucingan, siswa berusaha melempar dan 

menangkap bola tanpa berpindah tempat, hanya boleh melangkah dengan satu 

kaki dan kaki lainnya menjadi poros. Dengan dua siswa menjadi penjaga (kucing). 

Siswa yang lemparan bolanya tertangkap, maka akan bergantian menjadi penjaga 

(kucing). 

b. Adu Kecepatan 

Siswa dibagi menjadi dua tim sesuai dengan jumlah siswa, dan kedua tim 

saling beradu kecepatan menggiring bola dengan jarak yang telah ditentukan. 

Siswa menggiring bola (dribbling) sampai jarak yang ditentukan dan kembali lagi 

kea rah timnya  (bolak-balik) dan mengoper bola kepada rekan satu timnya untuk 

melanjutkan menggiring bola. Tim yang semua anggotanya sudah melakukan 

dribbling bola bolak-balik maka dinyatakan menang. 

c. Memasukkan bola kedalam ring 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan masing-masing tim beradu memasukkan 

bola kedalam ring. Tim yang terbanyak memasukkan bola maka dianggap 

menang. Jarak siswa dengan ring adalah satu langkah dari ring. Siswa yang sudah 

melakukan tembakan ke ring mundur bergantian dengan rekan satu tim yang 

berada di belakangnya. 
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d. Bermain Basket Mini 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan bermain Basket Mini dengan peneliti 

mewasiti, mengawasi, mengambil dokumentasi dan mencatat proses permainan 

dibantu oleh pembantu peneliti. 

4. Peraturan permainan Basket Mini 

a. Jumlah Pemain 

Permainan Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

pemainnnya 5 orang dari masing-masing tim. 

b. Waktu Permainan 

Permainan Basket Mini tidak ada babak atau kuarter seperti pada 

permainan bola basket. Satu permainan penuh adalah 15 Menit. 

c. Peraturan 5 detik 

Apabila dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 

waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang pemain. 

d. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu kejadian yang dilakukan seorang pemain atau 

lebih dimana kejadian tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lawan bahkan 

merugikan dirinya/timnya sendiri, dan setiap kejadian itu tidak dicatat dalam 

daftar angka (scoring sheet).  

d. Out of bounds yaitu siswa menyebabkan bola keluar lapangan. 

e. Travelling yaitu ketika siswa mulai mendribble melangkah lebih dari lima 

langkah, atau melangkah lebih dari lima langkah sebelum mengoper atau 

menembakkan bola. 
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f. Dalam permainan Basket Mini double dribble diperbolehkan. yaitu 

kembali mendribble bola setelah berhenti mendribble, atau mendribble 

dengan kedua tangan secara bersamaan. 

e. Kesalahan 

Kesalahan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh seorang pemain atau 

lebih di mana kejadian tersebut sifatnya merugikan pihak lawan, dan setiap 

kejadiannya selama dicatat dalam daftar angka (scoring sheet). Apabila salah 

seorang pemain melakukan lima kali kesalahan, maka pemain tersebut akan 

dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Contohnya : menarik, mendorong, 

memukul, menendang, dan menabrak badan/anggota badan pemain lainnya. 

Untuk draftt permainan uji coba lapangan skala kecil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 5a di halaman 109. 

4.1.2 Data Hasil Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Setelah produk model pembelajaran permainan bola basket  “Basket Mini”  

divalidasi oleh ahli penjas, maka pada tanggal 22 dan 24November 2012 produk 

diujicobakan kepada siswa kelas A BBRSNG “KARTINI” Temanggung yang 

berjumlah 10 siswa. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel 

secara acak (random sampling). 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dan di ujicoba ini digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada ujicoba lapangan. 
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Berdasarkan data pada hasil observasi checklist yang diisi oleh evaluator 

diperoleh persentase jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 

90,25%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model pengembangan 

permainan bola basket  “Basket Mini” ini telah memenuhi kriteria sangat baik, 

sehingga dapat digunakan untuk siswa A BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

Berikut tabel hasil observasi checklist pada uji coba lapangan skala kecil: 

Tabel 4.1  Data Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

Variabel Evaluasi Persentase 

1. Siswa mengerti bola out dan melakukan 

operan kedalam. 
Bisa 82,5% 

2. Siswa mengerti cara mendribble bola. Bisa 72,5% 

3. Siswa mengerti cara melakukan passing. Bisa 85% 

4. Siswa mengerti cara melakukan shooting. Bisa 77,5% 

5. Siswa mengerti pelanggaran yang dilakukan. Bisa 72,5% 

6. Siswa melakukan permainan basket mini 

sesuai peraturan. 
Bisa 80% 

7. Memperhatikan penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 
Sangat Bisa 95% 

8. Tidak bermain sendiri / menyimpang saat 

pembelajaran berlangsung. 
Sangat Bisa 100% 

9. Mampu menjawab dengan spontan pertanyaan 

dari guru. 
Bisa 72,5% 

10. Siswa senang dengan pembelajaran 

menggunakan modifikasi alat. 
Sangat Bisa 95% 

11. Siswa bersemangat dalam melakukan teknik 

dasar basket mini dengan modifikasi alat. 
Sangat Bisa 100% 

12. Siswa dapat bekerja sama dengan teman satu  

tim dan  menghormati lawan dengan 

menjunjung nilai sportifitas. 

Sangat Bisa 100% 

13. Siswa berusaha melakukan pemanasan yang 

diarahkan ke permainan basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

14. Semua siswa dalam kelompok ikut 

berpartisipasi dalam pembelajaran basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

15. Siswa melakukan rangkaian teknik dasar 

permainan basket mini sesuai yang 

diperintahkan. 

Sangat Bisa 95% 

16. Siswa aktif dan berkeringat saat melakukan 

basket mini. 
Sangat Bisa 100% 
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17. Siswa berusaha melakukan rangkaian teknik 

dasar permainan basket mini untuk 

memasukkan bola ke dalam ring. 

Bisa 87,5% 

18. Siswa berusaha melakukan rangkaian teknik 

dasar permainan basket mini untuk bertahan 

agar lawan tidak memasukkan bola kedalam 

ring. 

Sangat Bisa 90% 

19. Meningkatnya denyut nadi siswa setelah 

melakukan permainan basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

20. Siswa melakukan pendinginan setelah 

melakukan permainan basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

Rata-rata 90,25% 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 

 

4.2 Analisis Data Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

4.2.1 Deskripsi Hasil Observasi Checklist Siswa Uji Coba Lapangan Skala 

Kecil 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan skala kecil yang diperoleh melalui 

observasi checklist dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek mengerti bola out dan melakukan operan kedalam, didapat persentase 

82,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

2. Aspek mengerti cara mendribble bola, didapat persentase 72,5%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

3. Aspek mengerti cara melakukan passing, didapat persentase 85%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 
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4. Aspek mengerti cara melakukan shooting, didapat persentase 77,5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

5. Aspek mengerti pelanggaran yang dilakukan, didapat persentase 72,5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

6. Aspekmelakukan permainan basket mini sesuai peraturan, didapat persentase 

80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

7. Aspek memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, didapat 

persentase 95%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

8. Aspektidak bermain sendiri / menyimpang saat pembelajaran berlangsung, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

9. Aspekmampu menjawab dengan spontan pertanyaan dari guru, didapat 

persentase 72,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

10. Aspeksenang dengan pembelajaran menggunakan modifikasi alat, didapat 

persentase 95%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 
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11. Aspekbersemangat dalam melakukan teknik dasar basket mini dengan 

modifikasi alat, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

12. Aspekdapat bekerja sama dengan teman satu  tim dan  menghormati lawan 

dengan menjunjung nilai sportifitas, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

13. Aspekberusaha melakukan pemanasan yang diarahkan ke permainan basket 

mini, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

14. Aspeksemuadidalam kelompok ikut berpartisipasi dalam pembelajaran basket 

mini, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

15. Aspekmelakukan rangkaian teknik dasar permainan basket mini, didapat 

persentase 95%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

16. AspekSiswa aktif dan berkeringat saat melakukan basket mini, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

17. Aspekberusaha melakukan rangkaian teknik dasar permainan basket mini 

untuk memasukkan bola ke dalam ring, didapat persentase 87,5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 
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18. Aspekberusaha melakukan rangkaian teknik dasar permainan basket mini 

untuk bertahan agar lawan tidak memasukkan bola kedalam ring, didapat 

persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

19. Aspekmeningkatnya denyut nadi setelah melakukan permainan basket mini, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

20. Aspekmelakukan pendinginan setelah melakukan permainan, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

Untuk data hasil checklist siswa uji coba lapangan skala kecil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 8a di halaman 140. 

4.2.2 Total Hasil Penilaian Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli penjas dan 

ahli pembelajaran yang dilakukan di BBRSBG “KARTINI” Temanggung dapat 

disimpulkan bahwa, ahli penjas dan ahli pembelajaran berpendapat  

pengembangan model pembelajaran bola basket ”Basket Mini” sudah masuk 

dalam kategori penilaian sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi dan 

persentase jawaban para ahli dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

No. Alternatif Jawaban Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1 Kurang Baik 0 0 

2 Cukup Baik 0 0 

3 Baik 6 2 

4 Sangat Baik 9 13 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 
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Table 4.3 Hasil Pengisian Kuesioner Ahli Penjas dan Ahli 

Pembelajaran Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

No. Keterangan 
Skor penilaian 

Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Jumlah 54 58 

2. Rata-rata 3,6 3,8 

3. Persentase 90% 96,6% 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat total hasil penilaian dari 

semua aspek oleh ahli penjas dan ahli pembelajaran, dengan 

persentase rata-rata untuk ahli penjas 90%, ahli pembelajaran 96,6%. 

4.2.3 Deskripsi Hasil Penilaian Tiap Aspek oleh Ahli Penjas dan Ahli 

Pembelajaran Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

 
1. Aspek kesesuaian dengan kompetensi dasar didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

2. Aspek kejelasan petunjuk permainan didapat persentase 87,5%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

3. Aspek ketetapan memilih bentuk/model permainan bagi siswa, didapat 

persentase  100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

4. Aspek kesesuaian alat dengan fasilitas yang digunakan, didapat persentase 

87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 



74 

 

 

 

5. Aspek kesesuaian bentuk/model permainan untuk dimainkan siswa, didapat 

persentase 87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria  baik (digunakan). 

6. Aspek kesesuaian bentuk/model permainan dengan karakteristik siswa, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

7. Aspek mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani siswa, didapat 

persentase  100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

8. Aspek mendorong perkembangan aspek kognitif siswa, didapat persentase 

87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

9. Aspek mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa, didapat persentase  

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

10. Aspek mendorong perkembangan aspek afektif siswa, didapat persentase 

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

11. Aspek dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak terampil, didapat 

persentase  87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 
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12. Aspek dapat dimainkan semua siswa baik putra maupun putri, didapat 

persentase  87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

13. Aspek mendorong siswa untuk aktif bergerak, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

14. Aspek meningkatkan minat dan motivasi siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran Basket Mini, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

15. Aspek aman untuk diterapkan dalam pengembangan permainan Basket Mini, 

didapat persentase 75 %. Berdasarkan kriteia yang telah ditetapkan, maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

Untuk persentase rata-rata dari semua aspek berdasarkan penilaian dari ahli 

penjas dan ahli pembelajaran, didapat persentase 93,3%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan, maka telah memenuhi kriteria sangat baik. 

4.2.4 Hasil Denyut Nadi Siswa Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Tabel 4.4 Data Hasil Pengukuran Denyut Nadi Kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung 

No Nama 

Jenis 

Kelamin 

(L/P) 

Denyut nadi per menit 
Selisih 

Awal akhir 

1 Anggit Widiatmoko L 90 136 46 

2 Diki Pangabdian S L 94 122 28 

3 Eko L 102 140 38 

4 Muh. Nuruzaman L 90 130 40 

5 Muafik L 76 108 32 

6 Novan Warminto L 120 150 30 
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7 Rizal Anwar L 108 146 38 

8 Sumarno L 80 114 34 

9 Supriyadi L 80 124 44 

10 Tri Sulistyo Nugroho L 118 148 30 

Jumlah 958 1318 360 

Rata-rata 95,8 131,8 36 

Persentase 47,9% 65,9% 18% 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa denyut nadi siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung pada uji skala kecil sebelum melakukan aktivitas dalam 

katagori normal dengan rata-rata denyut nadi siswa 95,8 per menit. Untuk rata-

rata setelah melakukan aktivitas bermain basket mini meningkat menjadi 131,8 

per menit. 

4.3 Revisi Produk Setelah Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli penjas dan ahli pembelajaran pada produk atau 

model yang telah diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk melibatkan satu orang ahli 

pembelajaran pendidikan jasmani adaptif yang berasal dari Dosen FIK Unnes, 

yaitu Drs. Cahyo Yuwono, M. Pd. dan pakar pembelajaran Penjasorkes 

Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG), yaitu Sartono. 

Saran ahli penjas dan ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan 

yang muncul setelah ujicoba skala kecil sebagai berikut : 

1. Modifikasi ring dibuat ukuran yang lebih besar karena siswa akan senang jika 

mampu memasukkan bola kedalam ring (mencetak point). 

2. Modifikasi tiang ring diberikan papan pantul bola seperti ring basket pada 

umumnya. 
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3. Selama permainan 15 menit diberikan waktu istirahat agar siswa tidak terlalu 

capek. 

4.3.1 Draft Permainan Setelah Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola 

basket “Basket Mini”.  Peraturan dalam permainan ini terdiri dari beberapa hal 

antara lain: 

1. Pengertian model permainan ”Basket Mini” 

Model Permainan Basket Mini adalah permainan bola basket yang 

dimodifikasisedemikian rupa yang dimainkan oleh 10 pemain (masing-masing 5 

anak dalam satu tim) dengan tujuan menyesuaikan karakteristik siswa disabilitas 

intelektual khususnya di BBRSBG “KARTINI” Temanggung pada pembelajaran 

penjas. Sehingga siswa diharapkan lebih aktif bergerak dan anak merasa nyaman, 

gembira, dan tertarik untuk melakukan permainan basket mini. Karena siswanya 

sendiri adalah penyandang tuna grahita (disabilitas intelektual maka cara bermain 

dan peraturannya dimodifikasi. Untuk memenangkan sebuah pertandingan Basket 

Mini, siswa harus memasukkan bola basket mini kedalam ring modifikasi 

sebanyak-banyaknya dalam waktu 15 menit. Dan yang paling banyak 

memasukkan maka tim itulah yang menang. 

2. Sarana dan prasarana permainan Basket Mini 

a. Ring dibuat dari bambu dengan tinggi 2,3 meter. Panjang x lebar papan 

pantul 100 cm x 60 cm, dan ring dari keranjang bambu dengan diameter 

55 cm. 
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b. Bola yang digunakan adalah bola voli karena ukuran lebih kecil dan lebih 

ringan. Keliling bola voli adalah 65cm sedangkan beratnya adalah 260 

gram. 

3. Tahapan Pembelajaran permainan Basket Mini 

a. Permainan Kucing-kucingan dengan lempar tangkap 

Dalam permainan kucing-kucingan, siswa berusaha melempar dan 

menangkap bola tanpa berpindah tempat, hanya boleh melangkah dengan satu 

kaki dan kaki lainnya menjadi poros. Dengan dua siswa menjadi penjaga (kucing). 

Siswa yang lemparan bolanya tertangkap, maka akan bergantian menjadi penjaga 

(kucing). 

b. Adu Kecepatan 

Siswa dibagi menjadi dua tim sesuai dengan jumlah siswa, dan kedua tim 

saling beradu kecepatan menggiring bola dengan jarak yang telah ditentukan. 

Siswa menggiring bola (dribbling) sampai jarak yang ditentukan dan kembali lagi 

kea rah timnya  (bolak-balik) dan mengoper bola kepada rekan satu timnya untuk 

melanjutkan menggiring bola. Tim yang semua anggotanya sudah melakukan 

dribbling bola bolak-balik maka dinyatakan menang. 

c. Memasukkan bola kedalam ring 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan masing-masing tim beradu memasukkan 

bola kedalam ring. Tim yang terbanyak memasukkan bola maka dianggap 

menang. Jarak siswa dengan ring adalah satu langkah dari ring. Siswa yang sudah 

melakukan tembakan ke ring mundur bergantian dengan rekan satu tim yang 

berada di belakangnya. 
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d. Bermain Basket Mini 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan bermain Basket Mini dengan peneliti 

mewasiti, mengawasi, mengambil dokumentasi dan mencatat proses permainan 

dibantu oleh pembantu peneliti. 

4. Peraturan permainan Basket Mini 

a. Jumlah Pemain 

Permainan Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

pemainnnya 5 orang dari masing-masing tim. 

b. Waktu Permainan 

Permainan Basket Mini tidak ada babak atau kuarter seperti pada 

permainan bola basket. Satu permainan penuh adalah 15 Menit. Dan diberikan 

dua kali kesempatan waktu untuk istirahat selama 2 menit saat pertandingan 

berlangsung. 

c. Peraturan 5 detik 

Apabila dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 

waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang pemain. 

d. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu kejadian yang dilakukan seorang pemain atau 

lebih dimana kejadian tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lawan bahkan 

merugikan dirinya/timnya sendiri, dan setiap kejadian itu tidak dicatat dalam 

daftar angka (scoring sheet).  

g. Out of bounds yaitu siswa menyebabkan bola keluar lapangan. 
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h. Travelling yaitu ketika siswa mulai mendribble melangkah lebih dari lima 

langkah, atau melangkah lebih dari lima langkah sebelum mengoper atau 

menembakkan bola. 

i. Dalam permainan Basket Mini double dribble diperbolehkan. yaitu 

kembali mendribble bola setelah berhenti mendribble, atau mendribble 

dengan kedua tangan secara bersamaan. 

e. Kesalahan 

Kesalahan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh seorang pemain atau 

lebih di mana kejadian tersebut sifatnya merugikan pihak lawan, dan setiap 

kejadiannya selama dicatat dalam daftar angka (scoring sheet). Apabila salah 

seorang pemain melakukan lima kali kesalahan, maka pemain tersebut akan 

dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Contohnya : menarik, mendorong, 

memukul, menendang, dan menabrak badan/anggota badan pemain lainnya. 

Untuk draftt permainan uji coba lapangan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 5b di halaman 115. 

4.4 Penyajian Data Hasil Uji Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta ahli serta uji coba skala kecil langkah 

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji lapangan bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji coba 

kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan. Uji coba lapangan 

dilakukan oleh siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” Temanggung yang 

berjumlah 30 siswa. Data uji coba lapangan dihimpun dengan menggunakan 

observasi checklist. 
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Berdasarkan uji lapangan didapatkan persentase rata-rata sebesar 91,4%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model pengembangan permainan 

bola basket “Basket Mini” ini telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga dapat 

digunakan untuk siswa A BBRSBG “KARTINI” Temanggung. Berikut tabel 

persentase observasi checklist siswa: 

Tabel 4.5 Data Hasil Uji Lapangan N=30 

Variabel Evaluasi Persentase 

1. Siswa mengerti bola out dan melakukan 

operan kedalam. 
Bisa 84,2% 

2. Siswa mengerti cara mendribble bola. Bisa 74,1% 

3. Siswa mengerti cara melakukan passing. Bisa 87,5% 

4. Siswa mengerti cara melakukan shooting. Bisa 80% 

5. Siswa mengerti pelanggaran yang dilakukan. Bisa 73,3% 

6. Siswa melakukan permainan basket mini 

sesuai peraturan. 
Bisa 83,3% 

7. Memperhatikan penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 
Sangat Bisa 95% 

8. Tidak bermain sendiri / menyimpang saat 

pembelajaran berlangsung. 
Sangat Bisa 100% 

9. Mampu menjawab dengan spontan pertanyaan 

dari guru. 
Bisa 75% 

10. Siswa senang dengan pembelajaran 

menggunakan modifikasi alat. 
Sangat Bisa 96,7% 

11. Siswa bersemangat dalam melakukan teknik 

dasar basket mini dengan modifikasi alat. 
Sangat Bisa 100% 

12. Siswa dapat bekerja sama dengan teman satu  

tim dan  menghormati lawan dengan 

menjunjung nilai sportifitas. 

Sangat Bisa 100% 

13. Siswa berusaha melakukan pemanasan yang 

diarahkan ke permainan basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

14. Semua siswa dalam kelompok ikut 

berpartisipasi dalam pembelajaran basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

15. Siswa melakukan rangkaian teknik dasar 

permainan basket mini sesuai yang 

diperintahkan. 

Sangat Bisa 97,5% 

16. Siswa aktif dan berkeringat saat melakukan 

basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

17. Siswa berusaha melakukan rangkaian teknik 

dasar permainan basket mini untuk 

memasukkan bola ke dalam ring. 

Sangat Bisa 90% 
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18. Siswa berusaha melakukan rangkaian teknik 

dasar permainan basket mini untuk bertahan 

agar lawan tidak memasukkan bola kedalam 

ring. 

Sangat Bisa 91,7% 

19. Meningkatnya denyut nadi siswa setelah 

melakukan permainan basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

20. Siswa melakukan pendinginan setelah 

melakukan permainan basket mini. 
Sangat Bisa 100% 

Rata-rata 91,4% 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 

 

4.5 Analisis Data Uji Lapangan 

4.5.1 Deskripsi Hasil Kuesioner Siswa Uji Lapangan 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang diperoleh melalui observasi 

checklist dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek mengerti bola out dan melakukan operan kedalam, didapat persentase 

84,2%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

2. Aspek mengerti cara mendribble bola, didapat persentase 74,1%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

3. Aspek mengerti cara melakukan passing, didapat persentase 87,5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

4. Aspek mengerti cara melakukan shooting, didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 
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5. Aspek mengerti pelanggaran yang dilakukan, didapat persentase 73,3%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

6. Aspekmelakukan permainan basket mini sesuai peraturan, didapat persentase 

83,3%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

7. Aspek memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, didapat 

persentase 95%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

8. Aspektidak bermain sendiri / menyimpang saat pembelajaran berlangsung, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

9. Aspekmampu menjawab dengan spontan pertanyaan dari guru, didapat 

persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

10. Aspeksenang dengan pembelajaran menggunakan modifikasi alat, didapat 

persentase 96,7%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

11. Aspekbersemangat dalam melakukan teknik dasar basket mini dengan 

modifikasi alat, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

12. Aspekdapat bekerja sama dengan teman satu  tim dan  menghormati lawan 

dengan menjunjung nilai sportifitas, didapat persentase 100%. Berdasarkan 
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kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

13. Aspekberusaha melakukan pemanasan yang diarahkan ke permainan basket 

mini, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

14. Aspeksemuadidalam kelompok ikut berpartisipasi dalam pembelajaran basket 

mini, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

15. Aspekmelakukan rangkaian teknik dasar permainan basket mini, didapat 

persentase 97,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

16. AspekSiswa aktif dan berkeringat saat melakukan basket mini, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

17. Aspekberusaha melakukan rangkaian teknik dasar permainan basket mini 

untuk memasukkan bola ke dalam ring, didapat persentase 90% Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

18. Aspekberusaha melakukan rangkaian teknik dasar permainan basket mini 

untuk bertahan agar lawan tidak memasukkan bola kedalam ring, didapat 

persentase 91,7%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 
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19. Aspekmeningkatnya denyut nadi setelah melakukan permainan basket mini, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

20. Aspekmelakukan pendinginan setelah melakukan permainan, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

Untuk data hasil checklist siswa uji coba lapangan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 8b di halaman 144. 

4.5.2 Total Hasil Penilaian Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran Uji Lapangan 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli penjas dan 

ahli pembelajaran yang dilakukan di BBRSBG ”KARTINI” Temanggung dapat 

disimpulkan bahwa, ahli penjas dan ahli pembelajaran berpendapat  

pengembangan model pembelajaran bola basket ”Basket Mini” sudah masuk 

dalam kategori penilaian sangat baik.Hal ini dapat dilihat rekapitulasi dan 

persentase jawaban para ahli dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli Uji Lapangan 

No. Alternatif Jawaban Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1 Kurang Baik 0 0 

2 Cukup Baik 0 0 

3 Baik 4 2 

4 Sangat Baik 11 13 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 

Tabel 4.7 Hasil Pengisian Kuesioner Ahli Penjas dan Ahli 

Pembelajaran Uji Lapangan 

 

No. Keterangan 
Skor penilaian 

Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Jumlah 56 58 
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2. Rata-rata 3,73 3.8 

3. Persentase 93,4% 96,6% 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat total hasil penilaian dari semua 

aspek oleh ahli penjas dan ahli pembelajaran, dengan persentase rata-rata untuk 

ahli penjas 93,4 %, ahli pembelajaran 96,6%. 

4.5.3 Deskripsi Hasil Penilaian Tiap Aspek oleh Ahli Penjas dan Ahli 

Pembelajaran Uji Lapangan 

 
1. Aspek kesesuaian dengan kompetensi dasar didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

2. Aspek kejelasan petunjuk permainan didapat persentase 87,5%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

3. Aspek ketetapan memilih bentuk/model permainan bagi siswa, didapat 

persentase  100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

4. Aspek kesesuaian alat dengan fasilitas yang digunakan, didapat persentase 

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

5. Aspek kesesuaian bentuk/model permainan untuk dimainkan siswa, didapat 

persentase 87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria  baik (digunakan). 
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6. Aspek kesesuaian bentuk/model permainan dengan karakteristik siswa, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

7. Aspek mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani siswa, didapat 

persentase  100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

8. Aspek mendorong perkembangan aspek kognitif siswa, didapat persentase 

87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

9. Aspek mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa, didapat persentase  

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

10. Aspek mendorong perkembangan aspek afektif siswa, didapat persentase 

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

11. Aspek dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak terampil, didapat 

persentase  87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

12. Aspek dapat dimainkan semua siswa baik putra maupun putri, didapat 

persentase  87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 
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13. Aspek mendorong siswa untuk aktif bergerak, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

14. Aspek meningkatkan minat dan motivasi siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran Basket Mini, didapat persentase  100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

15. Aspek aman untuk diterapkan dalam pengembangan permainan Basket Mini, 

didapat persentase 75 %. Berdasarkan kriteia yang telah ditetapkan, maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

Untuk persentase rata-rata dari semua aspek berdasarkan penilaian dari ahli 

penjas dan ahli pembelajaran, didapat persentase 95%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan, maka telah memenuhi kriteria sangat baik. 

4.5.4 Hasil Denyut Nadi Siswa Uji Lapangan 

 

Tabel 4.8 Data Hasil Pengukuran Denyut Nadi Kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung 

 

No Nama 

Jenis 

Kelamin 

(L/P) 

Denyut Nadi Per Menit 

Selisih 

Awal Akhir 

1 Agus Indriyanto L 102 144 42 

2 Arif Kurniawan L 100 144 44 

3 Bambang Setiawan L 90 138 48 

4 Basuki Arum Permadi L 107 150 43 

5 Dewari L 90 132 42 

6 Dwi Puji Astuti P 84 127 43 

7 Fera Alteris L 114 154 40 

8 Gonfika Raka L 97 145 48 

9 Heru Cahyo Bawono L 100 140 40 
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10 Jesika Yuliana P 120 159 39 

11 Johan Ariwibowo L 99 147 48 

12 Langgeng Widodo L 106 157 51 

13 Marita Ariyani P 100 140 40 

14 Muafik L 78 121 43 

15 Novan Warminto L 112 159 47 

16 Novi Susanti P 102 140 38 

17 Nugroho Ariyanto L 98 142 44 

18 Nuri Indriyanti P 100 130 30 

19 Ragil Asmoro Puji Astuti P 94 132 38 

20 Sartini P 102 138 36 

21 Sholekah P 82 126 44 

22 Stevanus L 104 151 47 

23 Sunardin L 100 132 32 

24 Surani L 100 135 35 

25 Supriyatno L 90 130 40 

26 Widiantoro L 94 137 43 

27 Wrinanda Puspitasari P 102 138 36 

28 Wulansari P 107 140 33 

29 Yogi Reza Gefri L 90 131 41 

30 Yuli Harianto L 96 142 46 

Jumlah 2960 4201 1241 

Rata-Rata 98,70 140,03 41,30 

Persentase 49,35% 70% 20,65% 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa denyut nadi siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung pada uji skala besar sebelum melakukan aktivitas 

dalam katagori normal dengan rata-rata denyut nadi siswa 98,70 per menit. Untuk 

rata-rata setelah melakukan aktivitas bermain Basket Mini meningkat menjadi 

140,03 per menit. 

4.6 Revisi Akhir Setelah Uji Lapangan 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

pengembangan permainan bola basket “Basket Mini” yang berdasarkan data pada 

saat  uji coba skala kecil (N=10) dan uji coba lapangan (N=30). 
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Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dilakukan beberapa revisi meliputi : 

1. Dibuat papan skor sederhana untuk memotivasi siswa mengetahui dan meraih 

point lebih banyak. 

2. Selain menjadi wasit, peneliti juga harus memberi motivasi, pujian, dan 

pengarahan kepada siswa agar siswa selalu semangat dan percaya diri. 

4.6.1 Prototipe Produk Permainan “Basket Mini” 

 
Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola 

basket “Basket Mini”.  Peraturan dalam permainan ini terdiri dari beberapa hal 

antara lain: 

2. Pengertian model permainan ”Basket Mini” 

Model Permainan Basket Mini adalah permainan bola basket yang 

dimodifikasisedemikian rupa yang dimainkan oleh 10 pemain (masing-masing 5 

anak dalam satu tim) dengan tujuan menyesuaikan karakteristik siswa disabilitas 

intelektual khususnya di BBRSBG “KARTINI” Temanggung pada pembelajaran 

penjas. Sehingga siswa diharapkan lebih aktif bergerak dan anak merasa nyaman, 

gembira, dan tertarik untuk melakukan permainan basket mini. Karena siswanya 

sendiri adalah penyandang tuna grahita (disabilitas intelektual maka cara bermain 

dan peraturannya dimodifikasi. Untuk memenangkan sebuah pertandingan Basket 

Mini, siswa harus memasukkan bola basket mini kedalam ring modifikasi 

sebanyak-banyaknya dalam waktu 15 menit. Dan yang paling banyak 

memasukkan maka tim itulah yang menang. 
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3. Sarana dan prasarana permainan Basket Mini 

e. Lapangan yaitu dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. 

f. Ring dibuat dari bambu dengan tinggi 2,3 meter. Panjang x lebar papan 

pantul 100 cm x 60 cm, dan ring dari keranjang bambu dengan diameter 

55 cm. 

g. Bola yang digunakan adalah bola voli karena ukuran lebih kecil dan lebih 

ringan. Keliling bola voli adalah 65cm sedangkan beratnya adalah 260 

gram. 

h. Papan skor menggunakan papan skor sederhana 

4. Tahapan Pembelajaran permainan Basket Mini 

e. Permainan Kucing-kucingan dengan lempar tangkap 

Dalam permainan kucing-kucingan, siswa berusaha melempar dan 

menangkap bola tanpa berpindah tempat, hanya boleh melangkah dengan satu 

kaki dan kaki lainnya menjadi poros. Dengan dua siswa menjadi penjaga (kucing). 

Siswa yang lemparan bolanya tertangkap, maka akan bergantian menjadi penjaga 

(kucing). 

f. Adu Kecepatan 

Siswa dibagi menjadi dua tim sesuai dengan jumlah siswa, dan kedua tim 

saling beradu kecepatan menggiring bola dengan jarak yang telah ditentukan. 

Siswa menggiring bola (dribbling) sampai jarak yang ditentukan dan kembali lagi 

kea rah timnya  (bolak-balik) dan mengoper bola kepada rekan satu timnya untuk 

melanjutkan menggiring bola. Tim yang semua anggotanya sudah melakukan 

dribbling bola bolak-balik maka dinyatakan menang. 
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g. Memasukkan bola kedalam ring 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan masing-masing tim beradu memasukkan 

bola kedalam ring. Tim yang terbanyak memasukkan bola maka dianggap 

menang. Jarak siswa dengan ring adalah satu langkah dari ring. Siswa yang sudah 

melakukan tembakan ke ring mundur bergantian dengan rekan satu tim yang 

berada di belakangnya. 

h. Bermain Basket Mini 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan bermain Basket Mini dengan peneliti 

mewasiti, mengawasi, mengambil dokumentasi dan mencatat proses permainan 

dibantu oleh  

5. Peraturan permainan Basket Mini 

a. Jumlah Pemain 

Permainan Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

pemainnnya 5 orang dari masing-masing tim. 

b. Waktu Permainan 

Permainan Basket Mini tidak ada babak atau kuarter seperti pada 

permainan bola basket. Satu permainan penuh adalah 15 Menit. Dan diberikan 

dua kali kesempatan waktu untuk istirahat selama 2 menit saat pertandingan 

berlangsung. 
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c. Peraturan 5 detik 

Apabila dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola dalam 

waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang pemain. 

d. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu kejadian yang dilakukan seorang pemain atau 

lebih dimana kejadian tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lawan bahkan 

merugikan dirinya/timnya sendiri, dan setiap kejadian itu tidak dicatat dalam 

daftar angka (scoring sheet).  

j. Out of bounds yaitu siswa menyebabkan bola keluar lapangan. 

k. Travelling yaitu ketika siswa mulai mendribble melangkah lebih dari lima 

langkah, atau melangkah lebih dari lima langkah sebelum mengoper atau 

menembakkan bola. 

l. Dalam permainan Basket Mini double dribble diperbolehkan. yaitu 

kembali mendribble bola setelah berhenti mendribble, atau mendribble 

dengan kedua tangan secara bersamaan. 

e. Kesalahan 

Kesalahan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh seorang pemain atau 

lebih di mana kejadian tersebut sifatnya merugikan pihak lawan, dan setiap 

kejadiannya selama dicatat dalam daftar angka (scoring sheet). Apabila salah 

seorang pemain melakukan lima kali kesalahan, maka pemain tersebut akan 

dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Contohnya : menarik, mendorong, 

memukul, menendang, dan menabrak badan/anggota badan pemain lainnya. 
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Untuk prototipe produk permainan Basket Mini selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 5c di halaman 122. 

4.7 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis dari data evaluasi ahli penjas pada uji coba 

lapangan skala kecil, menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini dengan 

rata-rata persentase 90% untuk semua aspek. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka produk permainan bola basket “Basket Mini” ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI”Temanggung. Hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran pada 

uji coba lapangan skala kecil, menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini 

dengan rata-rata persentase 96,6% untuk semua aspek. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan maka produk permainan bola basket “Basket Mini” ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas 

ABBRSBG “KARTINI”Temanggung. 

Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa BBRSBG adalah 

dari keseluruhan penilaian kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli 

Penjas dan ahli pembelajaran pada uji coba lapangan skala kecil menunjukkan 

produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 93,3% untuk semua 

aspek. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka model pegembangan 

pembelajaran ini telah memenuhi kriteria sangat baik. Pada aspek 1, 3, 6, 7, 9, 10, 

13, 14 kedelapan aspek tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik. Dan pada 

aspek 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15 telah memenuhi kriteria baik.  
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Hasil analisis data uji coba lapangan skala kecil checklistmenunjukkan 

produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 90,25% untuk 

semua aspek. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola 

basket “Basket Mini” ini telah memenuhi kriteria sangat baik. Dengan 

perhitungan checklistvariabel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mengarah pada ranah 

kognitif sebesar 78,3% dengan bobot 23,5%, untuk nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang 

mengarah pada ranah afektif sebesar 93,75% dengan bobot 28,125%, dan untuk 

nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang mengarah pada ranah afektif sebesar 

96,7% dengan bobot 38,625%. Faktor yang dapat menjadikan model permainan 

bola basket “Basket Mini” ini dapat diterima siswa BBRSBG 

“KARTINI”Temanggung adalah dari semua aspek uji coba yang ada, sebagian 

besar siswa mampu mempraktekkan dengan baik, dari segi pemahaman peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak yang sesuai 

dengan tingkat kedisabilitasan intelektual. Sehingga dari hasil uji coba kelompok 

kecil model permainan bola basket “Basket Mini” ini dapat digunakan bagi siswa 

kelas ABBRSBG “KARTINI”Temanggung. 

Berdasarkan hasil analisis dari data evaluasi ahli penjas pada uji coba 

lapangan skala besar, menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini dengan 

rata-rata persentase 93,4% untuk semua aspek. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka produk permainan bola basket “Basket Mini” ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI”Temanggung. Hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran pada 

uji coba lapangan skala besar, menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini 
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dengan rata-rata persentase 96,6% untuk semua aspek. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan maka produk permainan bola basket “Basket Mini” ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas 

ABBRSBG “KARTINI”Temanggung. 

Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa BBRSBG adalah 

dari keseluruhan penilaian kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli 

Penjas dan ahli pembelajaran pada uji coba lapangan skala besarmenunjukkan 

produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 95% untuk semua 

aspek. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka model pegembangan 

pembelajaran ini telah memenuhi kriteria sangat baik. Pada aspek 1, 3, 4, 6, 7, 9, 

10, 13, 14 kesembilan aspek tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik. Dan 

pada aspek 2, 5, 8, 11, 12, 15 telah memenuhi kriteria baik.  

Hasil analisis data uji coba lapangan skala besarchecklistmenunjukkan 

produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 91,4% untuk semua 

aspek.. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola basket 

“Basket Mini” ini telah memenuhi kriteria sangat baik. Dengan perhitungan 

checklistvariabel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mengarah pada ranah kognitif sebesar 

80,4% dengan bobot 24,125%, untuk nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang mengarah 

pada ranah afektif sebesar 94,5% dengan bobot 28,34%, dan untuk nomor 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 yang mengarah pada ranah afektif sebesar 97,2% dengan 

bobot 38,96%. Faktor yang dapat menjadikan model permainan bola basket 

“Basket Mini” ini dapat diterima siswa SMP BBRSBG “KARTINI”Temanggung 

adalah dari semua aspek uji coba yang ada, sebagian besar siswa mampu 
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mempraktekkan dengan baik, dari segi pemahaman peraturan permainan, 

penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak yang sesuai dengan tingkat 

kedisabilitasan intelektual. Sehingga dari hasil uji coba kelompok besar model 

permainan bola basket “Basket Mini” ini dapat digunakan bagi siswa kelas 

ABBRSBG “KARTINI”Temanggung. 

Table 4.9. Data Hasil Keseluruhan dari Evaluasi Ahli, Uji Coba 

Lapangan Skala Kecil, dan Uji Coba Lapangan  

No. KOMPONEN HASIL 

1. Evaluasi Ahli 

Hasil Evaluasi Ahli Penjas 

 

 

asil Evaluasi Ahli Pembelajaran 

 

Didapat persentase skala penilaian 90% 

dari uji coba lapangan skala kecil, 

dan 93,4% dari uji coba lapangan 

skala besar sehingga produk 

pembelajaran  permainan bola basket 

“Basket Mini” dapat digunakan 

untuk siswa kelas A khususnya siswa 

BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

 

Didapat persentase skala penilaian 

96,6% dari uji coba lapangan skala 

kecil dan 96,6% dari uji coba 

lapangan skala besar, sehingga 

produk pembelajaran  parmainanbola 

basket “Basket Mini” dapat 

digunakan untuk siswa kelas A 

khususnya BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung. 

2. Hasil Observasi Checklist Siswa Uji 

Coba Lapangan Skala Kecil 

Didapat persentase skala penilaian 

90,25%, sehingga produk  permainan 

bola basket “Basket mini” dapat 

digunakan untuk siswa kelas A 

khususnya BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung. 

3. Hasil Observasi Checklist Siswa Uji 

Coba Lapangan Skala Besar 

Didapat persentase skala penilaian 

91,4%, sehingga produk  

parmainanbola basket “Basket mini” 

dapat digunakan untuk siswa kelas A 

khususnya BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung. 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012. 
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4.7.1 Kelebihan Produk 

Kelebihan produk permainan Basket Mini adalah: 

1. Pembuatan ring menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah didapat di 

lingkungan sekitar dan murah. 

2.  Siswa tidak merasa sakit terkena bola basket mini dan cedera jari dapat di 

minimalisir. 

3. Siswa lebih mudah mencetak point dikarenakan bola diperkecil, ring yang 

diperendah, dan diameter ring diperpanjang. 

4. Siswa dapat melakukan permainan basket mini karena peraturan tidak terlalu 

banyak. 

4.7.2 Kelemahan Produk 

Peneliti menyadari bahwa produk yang dihasilkan tidak pernah lepas dari 

kendala atau kelemahan. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa 

kelemahan produk sebagai bahan acuan perbaikan untuk penelitian yang akan 

datang agar dapat lebih baik. Berikut kelemahan produk pengembangan 

permainan bola basket ”Basket Mini”:  

1. Dalam pembuatan ring dibutuhkan waktu yang lebih. 

2. Karena ring terbuat dari bambu maka ring tidak akan bertahan dalam jangka 

waktu yang panjang. 

3. Memerlukan banyak waktu untuk melakukan pertandingan basket mini yang 

menyesuaikan jumlah siswa, karena setiap pertandingan hanya 5 anak masing-

masing tim. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1 Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

permainan bola basket “Basket Mini” yang berdasarkan data pada saat uji coba 

skala kecil dan uji coba lapanganefektif digunakan pada siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produk model pembelajaran permainan bola basket “Basket Mini” sudah 

dapat dipraktekkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis 

data pada uji coba lapangan skala kecil, dari evaluasi ahli Penjas  

menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 

90% untuk semua aspek, hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran 

menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 

96,6% untuk semua aspek. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

produk permainan bola basket “Basket Mini” ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas A BBRSBG 

“KARTINI” Temanggung. 

2. Produk model pembelajaran permainan bola basket “Basket Mini” sudah 

dapat dipraktekkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis 



100 

 

 

 

data pada uji coba lapangan skala besar, dari evaluasi ahli penjas 

menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 

93,4% untuk semua aspek, hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran 

menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata persentase 

96,6% untuk semua aspek. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

produk permainan bola basket “Basket Mini”  ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung. 

3. Produk model pembelajaran permainan bola basket “Basket Mini” sudah 

dapat digunakan bagi siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” Temanggung. Hal 

itu berdasarkan hasil analisis data uji coba lapangan skala kecil menunjukkan 

produk pembelajaran Basket Mini dengan rata-rata variabel checklist 90,25% 

untuk semua aspek dengan kriteria sangat baik dan hasil analisis data uji coba 

lapangan skala besar menunjukkan produk pembelajaran Basket Mini dengan 

rata-rata persentase variabel checklist 91,4% untuk semua aspek dengan 

kriteria sangat baik. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

permainan bola basket “Basket Mini” ini telah memenuhi kriteria, sehingga 

dapat digunakan untuk siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

4. Faktor yang menjadikan model permainan bola basket “Basket Mini” dapat 

diterima oleh siswa kelas A BBRSBG “KARTINI” adalah dari semua aspek 

uji coba yang ada, lebih dari 90% siswa dapat memptaktekkan dengan baik 

penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang sesuai 

dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Dan lebih dari 75% 
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pemahaman terhadap peraturan permainan. Secara keseluruhan model 

permainan bola basket “Basket Mini” dapat diterima siswa dengan baik, 

sehingga baik dari uji coba lapangan skala kecil maupun dari uji coba 

lapangan skala besar model pembelajaran ini dapat digunakan bagi siswa kelas 

A BBRSBG “KARTINI” Temanggung. 

5.2 Saran 

1. Model permainan bola basket “Basket Mini” sebagai produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian 

materi pembelajaran permainan bola basket untuk siswa disabilitas intelektual. 

2. Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

3. Model pembelajaran permainan bola basket “Basket Mini” ini dapat 

memudahkan siswa bermain bola basket karena sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

4. Bagi guru penjasorkes di BBRSBG “KARTINI” Temanggung diharapkan 

dapat mengembangkan model permainan bola basket “Basket Mini”  agar 

lebih menarik, serta mencari alternatif lain yang sesuai dengan karakteristik 

anak. 

5. Penggunaan model pembelajaran ini harus memperhatikan faktor keamanan 

dan keselamatan alat, media belajar, dan sumber belajar yang digunakan. 
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6. Penggunaan alat dan media pembelajaran disesuaikan dengan kondisi anak 

dan memanfaatkan sesuatu yang ada lingkungan rehabilitasi dan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar. 
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Prototipe Produk Permainan ”Basket Mini” 

 
Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola 

basket “Basket Mini”.  Peraturan dalam permainan ini terdiri dari beberapa hal 

antara lain: 

6. Pengertian model permainan ”Basket Mini” 

Model Permainan Basket Mini adalah permainan bola basket yang 

dimodifikasisedemikian rupa yang dimainkan oleh 10 pemain (masing-masing 5 

anak dalam satu tim) dengan tujuan menyesuaikan karakteristik siswa disabilitas 

intelektual khususnya di BBRSBG “KARTINI” Temanggung pada pembelajaran 

penjas. Sehingga siswa diharapkan lebih aktif bergerak dan anak merasa nyaman, 

gembira, dan tertarik untuk melakukan permainan basket mini. Karena siswanya 

sendiri adalah penyandang tuna grahita (disabilitas intelektual maka cara bermain 

dan peraturannya dimodifikasi. Untuk memenangkan sebuah pertandingan Basket 

Mini, siswa harus memasukkan bola basket mini kedalam ring modifikasi 

sebanyak-banyaknya dalam waktu 15 menit. Dan yang paling banyak 

memasukkan maka tim itulah yang menang. 

7. Sarana dan prasarana permainan Basket Mini 

i. Lapangan yaitu dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. 

 
 

9 meter 

 

 

 
15 meter 

Gambar Lapangan Basket Mini 
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j. Ring dibuat dari bambu dengan tinggi 2,3 meter. Panjang x lebar papan 

pantul 100 cm x 60 cm, dan ring dari keranjang bambu dengan diameter 

55 cm. 

 

 

 2,3 meter 

 

 

 

Gambar Ring Basket Mini setelah revisi 

 

 

 60 cm 

 

 

100 cm 

Gambar Papan pantul ring Basket Mini setelah revisi 

 55 cm 

 

 

 

 

 

 

Gambar Keranjang Basket Mini setelah revisi 
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k. Bola yang digunakan adalah bola voli karena ukuran lebih kecil dan lebih 

ringan. Keliling bola voli adalah 65cm sedangkan beratnya adalah 260 

gram. 

 

 

 

Gambar Bola Basket Mini 

l. Papan skor menggunakan papan skor sederhana 

 

 

 

 

 

Gambar Papan skor Basket Mini setelah revisi 

8. Tahapan Pembelajaran permainan Basket Mini 

i. Permainan Kucing-kucingan dengan lempar tangkap 

Dalam permainan kucing-kucingan, siswa berusaha melempar dan 

menangkap bola tanpa berpindah tempat, hanya boleh melangkah dengan satu 

kaki dan kaki lainnya menjadi poros. Dengan dua siswa menjadi penjaga 

(kucing). Siswa yang lemparan bolanya tertangkap, maka akan bergantian 

menjadi penjaga (kucing). 
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Gambar Permainan kucing-kucingan 

Keterangan: 

= Pelempar dan penangkap bola 

= Penjaga (kucing) 

j. Adu Kecepatan 

Siswa dibagi menjadi dua tim sesuai dengan jumlah siswa, dan kedua 

tim saling beradu kecepatan menggiring bola dengan jarak yang telah 

ditentukan. Siswa menggiring bola (dribbling) sampai jarak yang ditentukan 

dan kembali lagi kea rah timnya  (bolak-balik) dan mengoper bola kepada 

rekan satu timnya untuk melanjutkan menggiring bola. Tim yang semua 

anggotanya sudah melakukan dribbling bola bolak-balik maka dinyatakan 

menang. 

 

 

 

 

 

Gambar Permainan Adu Kecepatan 

Keterangan: 

= Siswa Tim A  

= Siswa Tim B 
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= Arah dribble bola 

= Batas Jarak 

k. Memasukkan bola kedalam ring 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan masing-masing tim beradu 

memasukkan bola kedalam ring. Tim yang terbanyak memasukkan bola maka 

dianggap menang. Jarak siswa dengan ring adalah satu langkah dari ring. 

Siswa yang sudah melakukan tembakan ke ring mundur bergantian dengan 

rekan satu tim yang berada di belakangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Permainan Memasukkan Bola 

Keterangan: 

  = Ring Basket Mini 

  = Siswa A 

  = Siswa B 

l. Bermain Basket Mini 

Siswa dibagi menjadi dua tim dan bermain Basket Mini dengan peneliti 

mewasiti, mengawasi, mengambil dokumentasi dan mencatat proses 

permainan dibantu oleh pembantu peneliti. 
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9 Meter 

 

 

 

 

 

 

15 Meter 

Gambar Permainan Basket Mini 

Keterangan: 

= Siswa Menyerang 

= Siswa Bertahan 

 

9. Peraturan permainan Basket Mini 

f. Jumlah Pemain 

Permainan Basket Mini dapat dimainkan oleh putra dan putri. Jumlah 

pemainnnya 5 orang dari masing-masing tim. 

g. Waktu Permainan 

Permainan Basket Mini tidak ada babak atau kuarter seperti pada 

permainan bola basket. Satu permainan penuh adalah 15 Menit. Dan diberikan 

dua kali kesempatan waktu untuk istirahat selama 2 menit saat pertandingan 

berlangsung. 

h. Peraturan 5 detik 

Apabila dua orang pemain yang berlawanan saling berebutan bola 

dalam waktu 5 detik belum dikuasai oleh salah seorang pemain. 
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i. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu kejadian yang dilakukan seorang pemain atau 

lebih dimana kejadian tersebut sifatnya tidak merugikan pihak lawan bahkan 

merugikan dirinya/timnya sendiri, dan setiap kejadian itu tidak dicatat dalam 

daftar angka (scoring sheet).  

a. Out of bounds yaitu siswa menyebabkan bola keluar lapangan. 

b. Travelling yaitu ketika siswa mulai mendribble melangkah lebih dari lima 

langkah, atau melangkah lebih dari lima langkah sebelum mengoper atau 

menembakkan bola. 

c. Dalam permainan Basket Mini double dribble diperbolehkan. yaitu 

kembali mendribble bola setelah berhenti mendribble, atau mendribble 

dengan kedua tangan secara bersamaan. 

j. Kesalahan 

Kesalahan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh seorang pemain 

atau lebih di mana kejadian tersebut sifatnya merugikan pihak lawan, dan 

setiap kejadiannya selama dicatat dalam daftar angka (scoring sheet). Apabila 

salah seorang pemain melakukan lima kali kesalahan, maka pemain tersebut 

akan dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Contohnya : menarik, 

mendorong, memukul, menendang, dan menabrak badan/anggota badan 

pemain lainnya. 
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LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN BASKET 

MINI  SISWA BBRSBG KECAMATAN TEMANGGUNG 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Basket Mini 

Sasaran Program : Siswa Disabilitas Intelektual BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung 

Evaluator  : Drs. Cahyo Yuwono, M. Pd. 

Tanggal  : 13 Desember 2012 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 

Bapak/Ibu, sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan 

model permainan Basket mini yang efektif dan efisien untuk proses 

pengembangan Penjasorkes bagi siswa Tuna Grahita yang 

dimodifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap 

kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap 

pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini : 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran 

umum, serta kesimpulan. 

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

dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 
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Keterangan : 

1 = kurang baik 

2 = cukup baik 

3 = baik  

4 = sangat baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 

A. Kualitas Model Permainan 

Aspek yang dinilai 

Skala 

pe

nil

aia

n 

komenta

r 

Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar. 
 

Kejelasan petunjuk 

permainan. 

 

Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi 

siswa. 

 

Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 
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Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk 

dimainkan siswa. 

 

Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani 

siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 

 

Dapat dimainkan siswa 

yang terampil maupun 

tidak terampil. 

 

Dapat dimainkan siswa 

putra maupun putri. 

 

Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

 

Meningkatkan minat dan  



 

motivasi siswa 

berpartisipasi dalam 

pengembangan Basket 

mini.

Aman untuk diterapkan 

dalam pengembangan 

permainan basket mini.

 

B. Komentar dan Saran Umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Simpulan  

Model permainan ini dinyatakan :

1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi

2. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala k

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda )

 

 

 

motivasi siswa 

berpartisipasi dalam 

pengembangan Basket 

mini. 

Aman untuk diterapkan 

dalam pengembangan 

permainan basket mini. 

tar dan Saran Umum 

Model permainan ini dinyatakan : 

Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran

Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda )
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Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda ) 
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Semarang,13 Desember 2012 

Evaluator 

 

 

(Drs. Cahyo Yuwono, M. Pd.) 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN BASKET 

MINI  SISWA BBRSBG KECAMATAN TEMANGGUNG 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Basket Mini 

Sasaran Program : Siswa Disabilitas Intelektual BBRSBG “KARTINI” 

Temanggung 

Evaluator  : Sartono 

Tanggal  : 13 Desember 2012 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 

Bapak/Ibu, sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan 

model permainan Basket mini yang efektif dan efisien untuk proses 

pengembangan Penjasorkes bagi siswa Tuna Grahita yang 

dimodifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap 

kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap 

pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini : 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 
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2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran 

umum, serta kesimpulan. 

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

dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 

Keterangan : 

1 = kurang baik 

2 = cukup baik 

3 = baik  

4 = sangat baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 

D. Kualitas Model Permainan 

Aspek yang dinilai 

Skala 

pe

nil

aia

n 

komenta

r 

Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar. 
 

Kejelasan petunjuk 

permainan. 

 

Ketepatan memilih bentuk /  
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model permainan bagi 

siswa. 

Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

 

Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk 

dimainkan siswa. 

 

Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani 

siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

 

Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 

 

Dapat dimainkan siswa 

yang terampil maupun 

tidak terampil. 

 

Dapat dimainkan siswa  
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putra maupun putri. 

Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

 

Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa 

berpartisipasi dalam 

pengembangan Basket 

mini. 

 

Aman untuk diterapkan 

dalam pengembangan 

permainan basket mini. 

 

 

E. Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Simpulan  

 



 

Model permainan ini dinyatakan :

1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi

2. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil de

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model permainan ini dinyatakan : 

Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran

Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda )

Semaranng, 13 Desember 2012

Evaluator 

(Sartono) 
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ngan revisi sesuai saran 

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda ) 

Semaranng, 13 Desember 2012 
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LEMBARCHECKLIST PENGAMATAN KETERAMPILAN 

SISWA SELAMA PEMBELAJARAN BASKET MINI 

 

PETUNJUK :  

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

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

indikator pengamatan. 

3. Petunjuk skor penilaian : 

4 : apabila aktivitas siswa sangat bisa 

3 : apabila aktivitas siswa bisa 

2 : apabila aktivitas siswa cukup bisa 

1 : apabila aktivitas siswa kurang bisa 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Basket Mini 

Nama Siswa  : ...................................................... 

Tanggal  : ...................................................... 

 

KOGNITIF 

Variabel 
Skala Penilaian Komentar 

Singkat 1 2 3 4 

21. Siswa mengerti bola out dan melakukan 

operan kedalam. 

     

22. Siswa mengerti cara mendribble bola.      

23. Siswa mengerti cara melakukan passing.      

24. Siswa mengerti cara melakukan 

shooting. 

     

25. Siswa mengerti pelanggaran yang      
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dilakukan. 

26. Siswa melakukan permainan basket mini 

sesuai peraturan. 

     

 

AFEKTIF 

Variabel 
Skala Penilaian Komentar 

Singkat 1 2 3 4 

1. Memperhatikan penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 

     

2. Tidak bermain sendiri / menyimpang 

saat pembelajaran berlangsung. 

     

3. Mampu menjawab dengan spontan 

pertanyaan dari guru. 

     

4. Siswa senang dengan pembelajaran 

menggunakan modifikasi alat. 

     

5. Siswa bersemangat dalam melakukan 

teknik dasar basket mini dengan 

modifikasi alat. 

     

6. Siswa dapat bekerja sama dengan teman 

satu  tim dan  menghormati lawan 

dengan menjunjung nilai sportifitas. 

     

 

PSIKOMOTOR 

Variabel 
Skala Penilaian Komentar 

Singkat 1 2 3 4 

1. Siswa berusaha melakukan pemanasan 

yang diarahkan ke permainan basket 

mini. 

     

2. Semua siswa dalam kelompok ikut      
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berpartisipasi dalam pembelajaran 

basket mini. 

3. Siswa melakukan rangkaian teknik dasar 

permainan basket mini sesuai yang 

diperintahkan. 

     

4. Siswa aktif dan berkeringat saat 

melakukan basket mini. 

     

5. Siswa berusaha melakukan rangkaian 

teknik dasar permainan basket mini 

untuk memasukkan bola ke dalam ring. 

     

6. Siswa berusaha melakukan rangkaian 

teknik dasar permainan basket mini 

untuk bertahan agar lawan tidak 

memasukkan bola kedalam ring. 

     

7. Meningkatnya denyut nadi siswa setelah 

melakukan permainan basket mini. 

     

8. Siswa melakukan pendinginan setelah 

melakukan permainan basket mini. 
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Rekapitulasi Hasil Kuisioner Ahli dan Guru Penjas (Uji Coba Skala 

Kecil) 

NO Aspek yang Dinilai 

Skor Ahli dan 

Guru Penjas Rata-

Rata 

Persentas

e 

(%) 

Kriteria 

Ahli 
Guru 

Penjas 

1 Kesesuaian dengan 

Kompetensi Dasar. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

2 Kejelasan petunjuk 

permainan. 

4 3 3,5 87,5% Baik 

3 Ketepatan memilih bentuk 

/ model permainan bagi 

siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

4 Kesesuaian alat dan 

fasilitas yang digunakan. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

5 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk 

dimainkan siswa. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

6 Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

7 Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

8 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

9 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotorik siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

10 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

11 Dapat dimainkan siswa 

yang terampil maupun 

tidak terampil. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

12 Dapat dimainkan siswa 

putra maupun putri. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

13 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

14 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa 

berpartisipasi dalam 

pengembangan permainan 

Basket Mini. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

15 Aman untuk diterapkan 

dalam pengembangan 

permainan Basket Mini. 

3 3 3 75% Baik 

Jumlah Skor 54 58 

3,7 93,3% Sangat Baik Rata-Rata 3,6 3,8 

Persentase 90% 96,6% 
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Rekapitulasi Hasil Kuisioner Ahli dan Guru Penjas (Uji Coba Skala 

Besar) 

NO Aspek yang Dinilai 

Skor Ahli dan 

Guru Penjas Rata-

Rata 

Persentas

e 

(%) 

Kriteria 

Ahli 
Guru 

Penjas 

1 Kesesuaian dengan 

Kompetensi Dasar. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

2 Kejelasan petunjuk 

permainan. 

4 3 3,5 87,5% Baik 

3 Ketepatan memilih bentuk 

/ model permainan bagi 

siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

4 Kesesuaian alat dan 

fasilitas yang digunakan. 

4 4 4 100% Baik 

5 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk 

dimainkan siswa. 

4 4 4 100% Baik 

6 Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

7 Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

8 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

9 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotorik siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

10 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

11 Dapat dimainkan siswa 

yang terampil maupun 

tidak terampil. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

12 Dapat dimainkan siswa 

putra maupun putri. 

3 4 3,5 87,5% Baik 

13 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

14 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa 

berpartisipasi dalam 

pengembangan permainan 

Basket Mini. 

4 4 4 100% Sangat Baik 

15 Aman untuk diterapkan 

dalam pengembangan 

permainan Basket Mini. 

3 3 3 75% Baik 

Jumlah Skor 56 58 
3,77 95% Sangat Baik 

Rata-Rata 3,73 3,8 
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Persentase 93,4% 96,6% 
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DAFTAR DENYUT NADI SISWA “KARTINI” TEMANGGUNG 

( UJI SKALA KECIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA 
Denyut nadi per menit 

Selisih 
Awal akhir 

1 Anggit Widiatmoko 90 136 46 

2 Diki Pangabdian S 94 122 28 

3 Eko 102 140 38 

4 Muh. Nuruzaman 90 130 40 

5 Muafik 76 108 32 

6 Novan Warminto 120 150 30 

7 Rizal Anwar 108 146 38 

8 Sumarno 80 114 34 

9 Supriyadi 80 124 44 

10 Tri Sulistyo Nugroho 118 148 30 

Jumlah 958 1318 360 

Rata-rata 95,8 131,8 36 

Persentase 47,9% 65,9% 18% 
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DAFTAR DENYUT NADI SISWA “KARTINI” TEMANGGUNG 

(UJI SKALA BESAR) 

 

 
 

 

 

NO Nama 

Jenis 

Kelamin 

(P/L) 

Denyut Nadi Per 

Menit Selisih 

Awal Akhir 

1 Agus Indriyanto L 102 144 42 

2 Arif Kurniawan L 100 144 44 

3 Bambang Setiawan L 90 138 48 

4 Basuki Arum Permadi L 107 150 43 

5 Dewari L 90 132 42 

6 Dwi Puji Astuti P 84 127 43 

7 Fera Alteris L 114 154 40 

8 Gonfika Raka L 97 145 48 

9 Heru Cahyo Bawono L 100 140 40 

10 Jesika Yuliana P 120 159 39 

11 Johan Ariwibowo L 99 147 48 

12 Langgeng Widodo L 106 157 51 

13 Marita Ariyani P 100 140 40 

14 Muafik L 78 121 43 

15 Novan Warminto L 112 159 47 

16 Novi Susanti P 102 140 38 

17 Nugroho Ariyanto L 98 142 44 

18 Nuri Indriyanti P 100 130 30 

19 Ragil Asmoro Puji Astuti P 94 132 38 

20 Sartini P 102 138 36 

21 Sholekah P 82 126 44 

22 Stevanus L 104 151 47 

23 Sunardin L 100 132 32 

24 Surani L 100 135 35 

25 Supriyatno L 90 130 40 

26 Widiantoro L 94 137 43 

27 Wrinanda Puspitasari P 102 138 36 

28 Wulansari P 107 140 33 

29 Yogi Reza Gefri L 90 131 41 

30 Yuli Harianto L 96 142 46 

Jumlah  2960 4201 1241 

Rata-Rata  98,70 140,03 41,30 

Persentase  49,35% 70% 20,65% 
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Gambar 1. Apresepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Menghitung Denyut Nadi Awal  
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Gambar 3. Pemanasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penjelasan Materi 
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Gambar 5. Tahap Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Permainan Basket Mini 
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Gambar 7. Penghitungan Denyut Nadi Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pendinginan 
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