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          Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk berupa 

model pembelajaran bola basket Lapangan Rumput bagi siswa Sekolah Dasar dalam 

pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

 Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada 

model pengembangan dari Borg dan Gall dengan urutan sebagai berikut (1)Analisis 

kebutuhan, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2)Pembuatan produk awal, 

mengembangkan produk uji coba kelompok kecil yang berupa model pengembangan 

permainan bolabasket lapangan rumput untuk siswa kelas VI di  SD N Jatibarang Kidul 

01 dalam penjasorkes, (3)Uji coba kelompok kecil dengan menggunakan kuesioner, serta 

Evaluasi ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran, termasuk 

konsultasi yang kemudian dianalisis, (4)Revisi produk pertama, revisi produk 

berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil, Revisi ini digunakaan 

sebagai perbaikan terhadap prodak uji coba kelompok kecil  yang dibuat oleh peneliti, 

(5)Uji coba lapangan, (6)Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji 

lapangan, (7)Hasil akhir model pengembangan permainan  bola basket lapangan rumput 

untuk siswa kelas V  SD Negeri Jatibarang Kidul 01 Kabupaten Brebes  yang dihasilkan 

melalui revisi uji coba lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara  memberikan kuesioner kepada para 

ahli yang berupa lembar evaluasi, serta uji coba kelompok kecil ( 8 siswa SD Negeri 

Jatibarang Kidul), dan uji lapangan ( 44 siswa kelas VI SD Negeri Jatibarang Kidul 01 

Kecamatan Jatibarang  Kabupaten Brebes). Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas 

produk, saran untuk perbaikan produk, dan hasil pengisian kuesioner oleh siswa. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase untuk mengungkap aspek 

kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa setelah menggunakan produk. Dari hasil 

evaluasi para ahli, yaitu dari ahli Penjas diperoleh hasil 86,67% dengan kriteria baik, dari 

ahli pembelajaran I  89,33% dan II diperoleh hasil 85,33% dengan kriteria baik. 

 Model pengembangan pembelajaran bola basket menggunakan Lapangan 

Rumput dalam penjasorkes ini dapat dipraktikkan dan digunakan, karena dapat diterima 

oleh siswa kelas VI SD Negeri Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang  Kabupaten 

Brebes baik dari segi kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Berdasakan hasil penelitian 

ini diharapkan bagi guru Penjas SD untuk menggunakan produk model pengembangan 

pembelajaran bolabasket melalui pendekatan permainan bola basket menggunakan 

Lapangan Rumput ini pada siswa dalam pembelajaran Penjasorkes, dan juga dalam 

memberikan pembelajaran bola basket hendaknya tidak monoton yang hanya diulang-

ulang gerakannya, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran 

bola basket. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

               Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

disusunlah suatu Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dalam 

berolahraga yaitu bagaimana mengaktifkan murid dalam pelajaran olah raga di 

sekolah guna membentuk badan yang sehat, kuat dan terampil. Maka dari itu di 

Sekolah diajarkan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang di dalamnya 

terkandung berbagai macam pembelajaran diantaranya olahraga dan permainan 

yang akan membuat anak tersebut menjadi segar kembali baik itu berupa fisik, 

pikiran, maupun kebugaran jasmani dan rohaninya. Dan dalam penjas tidak hanya 

menyegarkan kembali kondisi fisik saja akan tetapi dalam penjasorkes juga 

diajarkan sifat kedisiplinan, sportifitas mau menerima kekalahan dan mau 

mematuhi peraturan yang ada, serta melatih  tanggung jawab atas segala yang 

diperbuatnya. Guna meningkatkan kesegaran jasmani siswa dapat melakukan 

berbagai kegiatan olahraga mencakup cabang seperti atletik, permainan, olahraga 

air, dan olahraga beladiri. Olahraga permainan yang dilakukan dalam proses 

pendidikan salah satunya adalah olahraga Bola Basket. 

     Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan harus 
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diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan 

hanya mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 

berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan 

moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga.Pendidikan jasmani 

merupakan media untuk mendorong perkembangan motorik, kemampuan fisik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai – nilai (sikap, mental, emosional, 

spiritual), serta pembiasaan hidup sehat yang bermuara untuk merangsang 

pertumbuhan yang seimbang. 

     Pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan secara 

sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan 

untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang 

hayat. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru harus dapat 

mengajarkan berbagai gerak dasar, teknik dan strategi permainan atau olahraga, 

internalisasi nilai – nilai (sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan lain-lain) dari 

pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaan bukan melalui pembelajaran 

konvensional di dalam kelas yang berkajian teoritis, namun melibatkan unsur 

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

pembelajaran harus mendapatkan sentuhan dik dakdik-metodik, sehingga aktivitas 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani 
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diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk mengungkapkan 

kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan 

memelihara kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak manusia 

(http://one.indoskripsi.com/). 

Menurut Sri Haryono (2007  : 3), cirri penjas yang baik sebagai berikut : 

a. Kalau anak merasa gembira (40%), 

b. Kalau anak berkeringat dan kecapaian (30%), 

c. Kalau anak tertib dan disiplin dalam pelajaran (10%), 

d. Kalau anak mempalajari gerak/olahraga(20%). 

Menurut Sri Haryono dalam asas dan falsafah penjas dijelaskan bahwa ciri 

penjas yang berkualitas adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan sikap positif terhadap gerak/aktivitas jasmani, dansa, 

permainan olahraga (affective learning), 

b. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan sedemikian banyak 

problema technomotor (technomotor learning), 

c. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan persoalan pribadi dan antar 

pribadi yang terkait dengan situasi gerak/olahraga(sociomotor learning), 

d. Menumbuhkan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk memahami 

peraturan dan ketentuan dalam budaya gerak serta mampu mengubahnya 

secara bermakana(cognitive-reflective-learning), 

Pola dasar gerak sangat penting sebagai pola dasar untuk melakukan 

gerakan olahraga, usia anak sangat penting untuk mempelajari sebanyak mungkin 
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gerak dasar dalam kehidupan sebelum dewasa. Lari, lompat, loncat, dan jalan 

adalah pola gerak dari setiap gerakan yang akan dilaksanakan oleh setiap individu. 

Individu memiliki keterampilan gerak yang banyak dalam usia muda yang dapat 

melakukan pola-pola gerakan yang rumit dalam tahun-tahun berikutnya. Gerakan 

yang terampil menunjukkan sifat efisiensi di dalam pelaksanaannya. Gerakan 

yang dilakukan merupakan kegiatan yang bersifat psikomotor terutama 

berorientasi  pada gerakan yang dilakukan dan menekankan pada respon-respon 

fisik yang dapat dilihat atau bentuk gerakan yang dilakukan oleh badan. 

Guna meningkatkan kesegaran  jasmani siswa dapat melakukan berbagai 

kegiatan olahraga seperti : permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, uji 

diri/senam,aktivitas ritmik, akuatik/aktivitas air, pendidikan luar sekolah 

(GBPP2004). Dalam penelitian ini penulis mengangkat Model Pembelajaran 

Permainan Bola Basket Siswa Sekolah Dasar Kelas VI Sekolah Dasar  Negeri 

Jatibarang Kidul 01. 

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini berawal dari 

pengamatan saat praktek pengalaman lapangan yang ditempatkan di SD tersebut. 

Berdasarkan pengamatan kelas besar banyak yang menyukai olahraga sepak bola 

dikarenakan mudah dimainkan dimana saja dan murah. Ketika mengajarkan 

pelajaran bola basket cenderung tidak suka dikarenakan permainan bola basket 

terlalu sulit bagi anak sekolah dasar untuk memahami peraturannya, dan 

permainan bola basket juga termasuk permainan mahal dikarenakan harga bola 

dan ring tidak bisa dipasang di sembarang lapangan. Selain berdasarkan 

pengamatan ketika praktek pengalaman lapangan penulis juga melakukan 
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observasi terlebih dahulu. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjasorkes perlu adanya suatu model pembelajaran dalam 

pembelajaran tersebut. Hal tersebut dilaksanakan supaya siswa dapat mengikuti 

pembejaran tidak merasa terbebani dan merasa bosan terutama pada kelas tinggi 

serta untuk menjadikan pembelajaran dapat terlaksana secara efektif tidak 

terganggu oleh ketersediaan lapangan olahraga dan fasilitas lainnya yang kurang 

memadai dikarenakan letak sekolah di dekat pusat kota  dan keadaan sekolah yang 

kurang mampu sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran penjasorkes terutama 

pada pembelajaran bola basket. Dalam hal ini permainan bola basket memerlukan 

sarana dan prasarana yang memadai, dan yang paling penting permainan bola 

basket dianggap sulit dan membosankan bagi siswa karena dalam permainan ini 

banyak peraturan yang sulit dan memerlukan kecepatan dan kelincahan sehingga 

menguras tenaga yang membuat murid malas melakukannnya. Dengan melihat 

kondisi tersebut perlu dibuat model pembelajaran supaya pembelajaran permainan 

tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik dan efektif. 

       Observasi telah dilakukan pada tanggal 26 januari 2012 di SD Negeri 

Jatibarang Kidul 01.  untuk mengetahui sarana dan prasarana olahraga bola 

basket, mengetahui proses belajar mengajar pendidikan jasmani khususnya proses 

pembelajaran bola basket, dan mengetahui efektivitas permainan bola basket yang 

diajarkan kepada siswa SD Negeri Jatibarang Kidul 01. 

        Hasil survei sarana dan prasarana olahraga bola basket di SD N Jatibarang 

Kidul 01 sebagai berikut : 
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Tabel 1 Hasil Survei Sarana Prasarana Bola Basket 

No Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1. Lapangan bola basket dengan ukuran tidak standar 1 Rusak 

2. Ring standar 1 Baik 

3. Bola basket 2 Rusak 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada permainan bola basket khususnya 

kelas VI, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikkan berbagai gerak dasar ke 

dalam permainan sederhana dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Kenyataanya ada dalam proses pembelajaran permainan bola besar, 

khususnya permainan bola basket di SD Negeri Jatibarang Kidul 01 sudah ckup 

baik tapi api masih ada yang perlu di tambahi dalam pembelajarannya. Dari hasil 

pengamatan diperoleh hasil yang masih jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan 

tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa serta permainan bola basket yang 

diajarkan belum dimodifikasi. Pada proses pembelajaan bola basket ditemui 

beberapa hal, antara lain : 

1. Alat dan Fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan tahap 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. Contoh : ring dan bola yang 

digunakan dengan ukuran standar orang dewasa serta tidak adanya 

lapangan bola basket hanya lapangan rumput biasa. 

2. Peraturan permainan bola basket yang digunakan sesuai dengan 

peraturan baku sehingga siswa sulit untuk memahami peraturan 

tersebut. 
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3. Diketahui ada sebagian besar siswa putri mengeluh rasa sakit ketika 

terkena bola dan malas bergerak. 

4. Diketahui ada beberapa siswa ketika mengikuti pembelajaran hanya 

duduk-duduk saja dan tidak aktif mengikuti proses pembelajaran. 

5. Pembelajaran permainan bola basket yang diberikan oleh guru masih 

belum di kemas dalam bentuk modifikasi, sehingga di jumpai siswa 

merasa bosan, dan malas untuk bergerak. 

Aktivitas jasmani atau gerak manusia sangat berhubungan dengan denyut 

nadi, sehingga kondisi tubuh dan kualitas gerak yang dilakukan manusia dapat 

terdeteksi dengan pegukuran denyut nadi salah satunya. Denyut nadi atau pulsus 

adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai 

gelombang pada dinding pembuluh darah. 

Menurut Oktia Woro Kasmini (1999 : 8-9), denyut nadi normal adalah 70-

80 kali/menit, tetapi pada orang-orang yang rutin melakukan olahraga atau 

aktivitas fisik denyut nadi normal dapat mencapai 50-60 kali/menit. Jika frekuensi 

lebih dari normal di sebut tachicardi dan frekuensi kurang dari normal di sebut 

bradicardi. Frekuensi denyut nadi dipengaruhi beberapa faktor, yakni : suhu 

badan, aktivitas fisik, obat-obatan, emosi, makan dan kehamilan bulan terakhir. 

Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah dasar belum dikelola 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik, baik dari segi kognitif, motorik maupun afektif. Guru sering 

menggunakan pembelajaran bola basket sesungguhnya tanpa adanya modifikasi 

atau variasi, kelemahannya adalah anak cenderung pasif karena lapangan terlalu 
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besar dan gerakan harus lincah dan cepat jika anak tidak kuat maka siswa 

cenderung cepat bosan.  

1.2. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang msalah di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengembangan Model Pembelajaran Bola 

Basket Lapangan Rumput Dalam Pembelajaran Penjas Orkes Di SDN Jatibarang 

Kiduul 01, Kabupaten Brebes dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran penjasorkes? 

1.3. Tujuan Pengembangan 

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian tindakan ini maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk 

menghasilkan  Model  Pembelajaran bola basket lapangan rumput pada 

pembelajaran penjasorkes. Di Sekolah Dasar Negeri Jatibarang Kidul 01, 

Kabupaten brebes. 

1.4. Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan 

ini berupa model permainan bola basket dengan cara memodifikasi beberapa 

aturan, sarana dan prasarana yang digunakan yang sesuai dengan karakteristik 

siswa sekolah dasar, yang dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran 

(kognitif, afektif, dan psikomotor) pada hasil penelitian secara efektif dan efisien,  

serta dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga kesegaran jasmani dapat 

terwujud, serta dapat mengatasi kesulitan dalam pengajaran bola basket.  
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1.5.  Pentingnya Pengembangan 

A. Bagi Peneliti 

1. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model 

pembelajaran penjasorkes. 

2. Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan bidang studi pendidikan jasmani, pendidikan guru, sekolah 

dasar. 

B. Bagi Penelitian Lanjutan  

1. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 

2. Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan model 

permainan dalam pembelajaran penjasorkes siswa SD kelas atas. 

C. Bagi Guru Penjas  

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes 

pada umumnya dan permainan bola basket khususnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Model Pembelajaran 

2.1.1. Pengertian Model Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan 

siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku 

mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan 

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, 

dan keterampilan. Hasil penelitian para ahli tentang kegiatan guru dan siswa 

dalam kaitannya dengan bahan pengajaran adalah model pembelajaran. 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya 

sekadar menghafal, melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam diri 

seseorang. 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara 

guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Joyce dan Weil (1980) dalam Rusman (2010:133) berpendapat bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan 
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pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam 

memilihnya, yaitu : 

1) Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

2) Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. 

3) Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. 

4) Pertimbangan lainnya yang bersifat non teknis. 

2.1.2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

2) Mempunyai misi atau tujun pendidikan tertentu. 

3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. 

4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (a) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (b) adanya prinsip-prinsip reaksi; (c) 

sistem sosial; dan (d) sistem pendukung. 

2.1.3. Strategi  Pembelajaran  

           Strategi Pembelajaran Secara umum strategi dapat diartikan sebagai suatu 

garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikn 

sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 
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          Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Sanjaya, 2007 : 126). 

          Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dari pendapat tersebut, 

Dick and Carey (1985) juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah 

suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama 

untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa (Sanjaya, 2007 : 126). Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang termasuk juga penggunaan 

metide dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini 

berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses 

penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk 

mencapai tujuan tertentu, artinya disini bahwa arah dari semua keputusan 

penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-

langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Namun sebelumnya perlu 

dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. 

Menurut Djamarah (2002 : 5-6) ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar 

yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 
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2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat.  

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh 

guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.  

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria 

serta standar keberhasilan dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi  hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan 

dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang 

bersangkutan secara keseluruhan. 

2.2 Perkembangan Gerak 

2.2.1 Pengertian Gerak 

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak 

manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai 

perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak (motor) ruang 

lingkupnya lebih luas daripada psikomotor. Pengertian gerak dasar adalah 

kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, 

lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 : 24). 

Sedangkan menurut Amung Ma’mun dan Yudha M.Saputra (2000 : 20), 

kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa dilakukan guna 

meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar di bagi menjadi 3,yaitu : 1) 

kemampuan lokomotor,digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke 

tempat lain seperti lompat dan loncat; 2) kemampuan non lokomotor,dilakukan 
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ditempat tanpa ada ruang gerak yang memadai, contohnya mendorong, menarik, 

dll.; 3) kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan kemampuan tangan dan 

kaki. 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 13 ), Gerak besar adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif daan efisien yang merupakan 

perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan 

yang diperoleh melalui proses belajar yaitu dengan kesadaran fikir akan benar. 

Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar 

adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas jalan, 

lari, lompat, dan lempar secara efektif dan efisien. 

2.2.2  Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

a.  Ukuran dan Bentuk Tumbuh Anak Usia 6-14 Tahun 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 101), perkembangan fisik anak 

yang terjadi pada masa ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda di 

banding pada masa yang sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. Ada 

perbedaan yang terjadi kecenderung adalah dalam kepesatan dan pola 

pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan sudah mulai menunjukkan 

kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. 

Ukuran dan proporsi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan hampir 

konstan dipertahanan dalam perkembangan tulang dan netan. Oleh karenanya 

energi anak diarahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar yang terbentuk 

selama periode masa awal anak. Disamping penyempurnaan pola gerak dasar, 
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adaptasi, dan modifikasi terhadap gerak dasar perlu dilakukan. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghadapi adanya peningkatan atau pertambahan berbagai 

situasi (Yanuar Kiram, 1992 : 36). 

b.  Perkembangan Aktivits Motorik Kasar (Gross Motor Ability). 

Perkembangan motorik dasar difokuskan pada keterampilan yang biasa 

disebut dengan keterampilan motorik dasar meliputi jalan, lari, lompat, loncat dan 

keterampilan menguasai bola seperti melempar,menendang,dan memantulkan 

bola. Keterampilan motor dasar dikembangkan pada masa anak sebelum sekolah 

dan pada masa sekolah awal dan ini akan menjadi bekal awal untuk 

mempraktikkan keterampilan gerak efisien yang bersifat umum dan selanjutnya 

akan diperlukan sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan motorik yang 

lebih khusus yang semuanya ini merupakan satu bagian integral prestasi bagi anak 

dalam segala umur dan tingkatan (Yanuar Kiram, 1992 : 42) 

c. Perkembangan Aktivitas Motorik Halus (Fine Motor Actiity). 

Kontrol motorik halus telah di definisikan sebagai kemampuan untuk 

mengatur atau mengkoordinasi penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

secara efisien, tepat, dan adaktif. Perkembangan kontrol motorik halus atau 

keterampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting, 

perkembangan motorik secara total anak-anak dan secara jelas mencerminkan 

kapasitas sistem saraf pusat untuk mengangkut dan memproses input visual dan 

menterjemahkan input tersebut kebentuk keterampilan. Untuk mendapatkan 

keterampilan dengan baik, maka perilaku yang perlu dilakukan anak harus dapat 



 

 

 

 

16 

berinteraksi dengan praktik dan melakukan komunikasi terhadap obyek sekolah 

dan lingkungan rumah. 

Menurut Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 116), 

perkembangan gerak anak berdasarkan klasifikasi domain psikomotor dapat 

dibagi menjadi 6, meliputi : 

1) Gerak Reflek 

Gerak reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar, 

yang ditimbulkan oleh kemauan stimulus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 219). 

2) Gerak dasar fundamental  

Gerak dasar fudamental adalah gerakan-gerakan dasar berkembangnya 

sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan terhadap anak-anak. 

Gerakan ini pada dasarnya berkembang menyertai gerakan reflek yang sudah 

dimiliki sejak lahir, gerak dasa fundamental mula-mula bisa dilakukan pada masa 

bayi dan pada masa anak-anak, dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu 

dalam bentuk melakukan berulang-ulang. 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 220), gerak dasar fundamental 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut : 

a) Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah dari satu tempat ketempat lain, 

misalnya : merangkak, berjalan, dan berlari. 

b) Gerak non-lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki dan 

togok. Gerakan ini berupa gerakan yang berporos pada suatu sumbu di bagian 
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tubuh tertentu. Contoh gerakan ini adalah : memutar lengan, mengayun 

kaki,membungkuk, memutar togok. 

c) Gerakan manipulatif adalah gerakan manipulasi atau menirukan obyek 

tertentu yang menggunakan tangan, kaki, atau menggunakan kepala. 

3) Kemampuan Preseptual 

Kemampuan preseptual adalah kemampuan untuk mengantisipasi stimulus 

yang masuk melalui organ indra. 

4) Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ 

tubuh di dalam melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisik yang sangat penting 

untuk mendukung aktivitas psikomotor. Gerakan yang terampil bisa dilakukan 

apabila krmampuan fisiknya memadai. Keterampilan gerak bisa berkembang bila 

kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar kemampuan 

fisik dibedakan menjadi 4 macam yaitu ketahanan (endurance), kekuatan 

(strenght), fleksibilitas (flexibility), kelincahan (agility) (Sugiyanto Sudjarwo, 

1993 : 221-222). 

5) Gerakan Keterampilan 

Gerakan keterampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi 

kontrol gerak yang cukup komplek, untuk menguasainya diperlukan proses belajar 

gerak. Gerakan terampil menunjukan sifat efisien di dalam pelaksanaannya. 
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6) Komunikasi Non – diskursif 

Menurut Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 222), komunikasi 

non – diskursif merupakan level komunikasi yang keenam dalam sistem 

klasifikasi domain psikomotor. Komunikasi non – diskursif merupakan perilaku 

yang berbentuk komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan yang 

bersifat komunikatif non – diskursif meliputi gerakan ekspresif dan gerakan 

interpretif.  

Gerakan ekspresif meliputi gerakan-gerakan yang bisa digunakan dalam 

kehidupan, misalnya menganggukkan kepala tanda setuju. Gerakan interpretif 

adalah gerakan yang diciptakan berdasarkan penafsiran nilai estetik dan 

berdasarkan makna yang di maksud di dalamnya. Gerakan yang diciptakan 

mengandung nilai-nilai estetik di sebut gerakan estetik, sedangkan gerakan yang 

diciptakan dengan maksud untuk menyampaikan pesan melalui makna yang 

tersembunyi di dalam gerakan di sebut kreatif (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 

223). 

Perubahan ukuran dan proposional tubuh secara bertahap dan berhubungan 

dengan tulang dan netan. Oleh karena itu energi anak dapat di artikan ke arah 

penyempurnaan pola gerak dasar yang telah terbentuk selama masa periode awal 

anak. Di samping penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi dan modifikasi 

terhadap gerak dasar perlu dilakukan. Hal ini di maksudkan untuk menghadapi 

adanya peningkatan atau pertumbuhan  (Yanuar Kiram, 1992 : 36). 
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Bentuk tubuh seoarang merupakan wujud dari perpaduan antara tinggi 

badan serta berat badan yang ada pada diri seseorang (Sugiyanto dan Sudjarwo 

1991 : 109). 

1. Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar Pada Fase Anak Besar (6-14 

Tahun)  

Sejalan dengan perkembangan meningkatnya kemampuan tubuh dan 

kemampuan fisik maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai 

kemampuan gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil 

semakin di kuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam 

bentuk sebagai berikut : (1) Gerakan bisa di lakukan dengan mekanika tubuh yang 

makin efisien; (2) Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol; (3) Pola atau 

bentuk gerakan bervariasi; (4) Gerakan semakin bertenaga ( Sugiyanti dan 

Sudjarwo, 1993 : 100). 

Berbagai  gerakan yang mulai bisa di lakukan atau gerakan yang di 

mungkinkan bisa di lakukan apabila anak memperoleh kesempatan melakukannya 

pada masa anak kecil adalah gerakan-gerakan jalan, mendaki,loncat, 

mencongklang, lompat tali, menyepak, lempar, menangkap, memantilkan bola, 

memukul, dan berenang. Gerakan-gerakan tersebut semakin dikuasai  dengan 

baik. Kecepatan perkembangan sangat dipengaruhi oleh kesempatan yang 

diperoleh untuk melakukan berulang-ulang di dalam aktivitasnya. Anak-anak 

yang kurang kesempatan melakukan aktivitas fisik akan mengalami hambatan 

untuk berkembang. 
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Pada masa akhir anak besar, umumnya gerakan-gerakan seperti ini 

disebutkan di atas bisa dilakukan dengan bentuk gerakan yang menyerupai 

gerakan orang dewasa pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada 

pelaksanaan gerak yang masih kurang bertenaga. Hal ini dikarenakan aktivitas 

fisik anak memang belum bisa menyerupai kapasitas fisik orang dewasa. 

Apabila ditinjau dari segi kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan dalam 

melakukan berbagai gerakan maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kemampuan gerak dasar adalah faktor-faktor peningkatan 

koordinasi ukuran tubuh dan kekuatan otot. Ada berbagai macam tes yang bisa 

digunakan untuk mengukur kemampuan fisik. Perkembangan kemamuan gerak 

pada anak-anak bisa diketahui dengan cara misalnya menggunakan pengetesan 

atau pengukuran kemampuan lari, loncat, dan lempar. 

Tingkat pertumbuhan dan tingkat kematangan fisik dan fisiologis 

membawa dampak pada perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak besar 

terjadi perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas dalam hal kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 101). 

2.2.3 Klasifikasi Keterampilan Gerak 

Keterampilan gerak dapat di klasifikasikan berdasarkan bebarapa sudut 

pandang yaitu sebagai berikut : 
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a.  Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan gerakan  

Bila diperlukan ada yang dengan mudah diketahui bagian awal dan akhir 

garekannya, tapi ada juga yang sulit diketahui. Berdasarkan karakteristik ini, 

keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : 

a) Keterampilan gerak diskrit (discrete motor skill) Yaitu keterampilan gerak 

yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir gerakannya, atau dalam 

pelaksanaannya dapat dibedakan dengan jelas titik awal dan akhir 

garakannya. Seperti melempar bola, gerakan dalam senam artistik, atau 

menembak. 

b)  Keterampilan gerak serial (serial motor skill) yaitu keterampilan gerak 

diskret yang dilakukan beberapa kali dan secara berkelanjutan. 

c) Keterampilan gerak kontinyu (continue motor skill) yaitu keterampilan gerak 

yang tidak dapat dengan mudah diketahui titik awal dan titik akhir dari 

gerakannya. Dalam jal ini pelakulah yang menentukan titik awal dan titik 

akhir dari keterampilan tersebut (Sugiyanto dan Sudjarwo,1993 : 250). 

b.  Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak 

Jenis otot-otot yang terlibat dapat menentukan kecermatan pelaksanaan 

gerak. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan ada yang melibatkan 

otot-otot halus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 250). 

Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat 

keterampilan gerak bisa dikategorikan sebagai 2, yaitu : 

a) Keterampilan geral kasar (gross motor skill) 
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b) Keterampilan gerak halus (fine motor skill) 

Keterampilan gerak kasar (gross motor skill) adalah gerakan yang 

melibatkan otot-otot besar dalam pelaksanaannya sebagai basis utama gerakan. 

Diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan dalam 

keterampilan gerak kasar. Sedangkan keterampilan gerak halus (fine motor skill) 

adalah keterampilan-keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk 

mengontrol otot-otot halus agar pelaksanaan keterampilan yang sukses tercapai. 

Keterampilan jenis ini sering juga disebut sebagai keterampilan mata-tangan 

menulis, menggambar dan bermain piano. 

c. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan  

Dalam melakukan gerakan keterampilan menghadapi kondisi lingkungan 

yang dapat berubah dan tetap. Dengan kondisi lingkungan seperti itu maka 

kerampilan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu : 

1) Keterampilan gerak terbuka (open skill) adalah keterampilan gerak dimana 

dalam pelaksanaannya terjadi pada lingkungan yang berubah-ubah dan 

berlaku gerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari 

lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan 

bersifat special. Keterampilan terbuka adalah keterampilan yang ketika di 

lingkungan yang berkaitan dengannya bervariasi dan tidak dapat di duga 

Keterampilan gerak tertutup (close skill) adalah ketrampilan gerak dimana 

stimulus pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak 
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berubah dan gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 256). 

Pencapaian suatu keterampilan dipengaruhi banyak faktor. Adapun faktor-

faktor yang menentukan keterampilan secara umum dibedakan menjadi 3 hal 

utama, yaitu : 

1) Faktor proses belajar (learning process) 

Proses belajar yang baik tentunya harus mendukung upaya 

menjelmakan pembelajaran pada setiap pesertanya. Dengan memahami 

berbagai teori belajar akan memberi jalan tentang bagaimana pembelajaran 

bisa dijelmakan, yang inti sari dari adanya kegiatan pembelajaran adalah 

terjadinya perubahan pengetahuan dan perilaku individu peserta 

pembelajaran. 

Dalam pembelajaran gerak, proses belajar harus diciptakan adalah 

yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang digariskan oleh teori 

belajar yang diyakini kebenarannya serta dipilih berdasarkan nilai 

manfaatnya. Berbagai cara serta langkah yang bisa menimbulkan berbagai 

perubahan dalam perilaku peserta didik ketika sedang belajar gerak halus 

diupayakan untuk kehadirannya. Di pihak lain, teori-teori belajar 

mengajarkan atau mengarahkan kita kepada pemahaman tentang metode 

pengajaran yang efektif. Apakah suatu materi pelajaran cocok disampaikan 

dengan menggunakan metode keseluruhan versus bagian, metode distribusi 

versus metode padat, atau metode pengajaran terprogram yang kesemuanya 
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merupakan poin-poin yang akan mengarahkan pada pencapaian keterampilan 

(Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra, 2000 : 70). 

2) Faktor pribadi (personal faktor) 

Setiap orang merupakan individu yang berbeda-beda, baik dalam hal 

fisik, mental, emosional, maupun kemampuan-kemampuannya. Ada 

ungkapan yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari bahwa si A 

berbakat dalam hal basket, si B berbakat dalam hal olahraga-olahraga 

individu, dsb. Demikian juga bahwa seorang anak lebih cepat menguasai 

suatu keterampilan, sedang anak yang lainnya memerlukan waktu lebih lama. 

Dan semua ini merupakan pertanda bahwa indvidu memiliki ciri, 

kemampuan, minat, kecenderungan, serta bakat yang berbeda. 

3) Faktor situsional (Situasional Faktor) 

Sebenarnya faktor situsional yang dapat mempengaruhi kondisi 

pembelajaran adalah lebih tertuju pada penguasaan lingkungan yang termasuk 

dalam faktor itu antara lain seperti : tipe tugas yang diberikan, peralatan yang 

digunakan termasuk media belajar, serta kondisi sekitar dimana belajar itu 

dilangsungkan. Faktor-faktor ini pelaksanaannya akan mempengaruhi proses 

pembelajaran serta kondisi pribadi anak, yang kesemuanya terjalin saling 

menunjang dan atau sebaliknya. 

Penggunaan peralatan sera media belajar misalnya secara langsung 

atau tidak langsung atau tidak, tentu akan berpangaruh pada minat dan 

kesanggupan siswa dalam belajar yang pada gilirannya akan juga 
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mempengaruhi keberhasilan mereka dalam keterampilan yang sedang 

dipelajari. Kemajuan tehnologi yang belakangan berkembang juga dianggap 

menjadi penyebab utama dalam mendongkrak  keberhasilan seorang sebagai 

gambaran nyata dari semakin terkuasainya keterampilan dengan lebih baik 

lagi. Demikian juga kemajuan dalam bidang kesehatan dan kedokteran, dalam 

dekade terakhir telah mampu mengungkap banyak rahasia dari kemampuan 

akhir manusia dalam hal gerak dan keterampilan (Amung Ma’mun dan 

Yudha M. Saputra, 2000 : 73). 

3 Tinjauan Kemampuan Gerak Usia 10-12 Tahun 

Kemampuan dalam melakukan keterampilan gerak antara anak laki-laki 

dengan anak perempuan  secara umum sampai umur kurang lebih 11 tahun, masih 

berimbang. Dengan kata lain kemampuan anak laki-laki dengan anak perempuan  

belum jauh berbeda. 

Tetapi sesudahnya mulai ada perbedaan karena laki-laki mengalami 

peningkatan yang sangat pesat sedang anak perempuan hanya mengalami 

peningkatan kecil. 

2.4.  Prinsip-Prinsip Pengembangan Model Pembelajaran 

  Dalam kurikulum pendidikan jasmani disekolah, olahraga cukup 

mendominasi materi pembelajaran. Padahal olahraga merupakan kegiatan fisik 

yang sangat kompleks, termasuk didalamnya close skill, open skill dan kombinasi 

skill dan bahkan bisa jadi belum semua anak siap menerimanya. Untuk itu 

pengembangan dan modifikasi sangat penting dilakukan. 
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  Meskipun olahraga pada umumnya diterima sebagai alat pendidikan, 

umum makin banyak pula para pendidik yang semakin kritis dan mempertanyakan 

keberadaannya. Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000 : 12-15), 

menjelaskan beberapa kritik terhadap permainan dan olahraga yang 

pelaksanaannya tidak dimodifikasi sebagai berikut: 

a. Permainan olahraga hanya untuk orang-orang yang terampil 

  Kencenderungan olahraga dan permainan cenderung didominasi oleh 

siswa yang terampil, misalnya dalam permainan gugur. Orang terampil terus 

bertahan hingga akhir permainan. Sementara itu siswa yang lamban atau lemah 

keterampilannya seringkali gugur di awal atau diakhir pertandingan. 

b. Permainan olahraga hanya untuk surplus energy 

  Guru kelas sering kali berkata “berilah pelajaran olahraga sampai mereka 

lelah hingga mereka siap mengikuti pelajaran di kelas”. Pertanyaan tersebut 

bahwa seolah-olah olahraga dan permainan hanya untuk surplus energy dan 

istirahat dari belajar kognitif, setelah itu siswa siap lagi belajar secara kognitif. 

c. Permainan dan olahraga hanya kesenangan 

Permainan dan olahraga diberikan agar siswa senang dan capek karena terlibat 

secara aktif. Siswa juga harus mengetahui tujuannya dan belajar meraih tujuan itu 

dengan terlibat secara aktif dalam permainan dan olahraga. 

d. Permainan dan olahraga mengabaikan prinsip pengembangan 
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  Pengajaran permainan dan olahraga seringkali berorientasi pada permainan 

dan olahraga itu sendiri (subyek centered). Pengejaran tersebut seringkali tidak 

sesuai dengan kemampuan siswa. 

e. Permainan olahraga merupakan aktivitas “Teachaer-cetered” 

  Pelaksanaan pembelajaran dan permainan olahraga seringkali 

mengabaikan pendekatan child-centered. 

f. Permainan daan olahraga seringkali membuat anak pasif 

  Pelaksanaan pembelajaran permainan dan olahraga seringkali 

menyebabkan sebagian besar anak pasif menunggu giliran atau menunggu bola. 

g. Permainan dan olahraga mengabaikan kemajuan belajar siswa  

  Pembelajaran dan olahraga seringkali menekankan pada belajar bagaimana 

bermain sesuai dengan aturannya dan bukan belajar tentang strategi dan skill yang 

mempunyai nilai transfer terhadap permainan olahraga yang sebenarnya. 

Sehubungan dengan kritik terhadap permainan dan olahraga formal seperti yang 

diuraikan di atas, maka pembelajran permainan dan olahraga harus dikembangkan 

dan dimodifikasi sesuai dengan prinsip Developmentally Appripriate Practice 

(DAP). 
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2.3.1 Keuntungan Pengembangan Permainan dan Olahraga 

Menurut Yoyo Bahagian dan Adang Suherman (2000 : 15), beberapa keuntungan 

yang dapat diperoleh dari pengembangan permainan dan olahraga secara DAP dan 

di ungkapkan istilah “Physically educated person” (seorang yang terdidik 

fisiknya), diantaranya sebagai berikut : 

a. Menunjukkan kemampuan mengkombinasikan keterampilan manipilatif, 

lokomotor dan non lokomotor baik yang dilakukan secara perorangan 

maupun orang lain. 

b.   Menunjukkan kemampuan pada aneka ragam bentuk aktivitas jasmani. 

c. Menunjukkan penguasaan pada beberapa bentuk aktivitas jasmani. 

d. Memiliki kemampuan tentang bagaimana caranya mempelajari keterampilan 

baru. 

e. Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengembangan keterampilan 

gerak. 

f. Mengetahui aturan, strategi, dan perilaku yang harus dipenuhi pada aktivitas 

jasmani yang dipilih. 

g. Memahami bahwa aktivitas jasmani memberi peluang untuk mendapatkan 

kesenangan,  menyatakan diri sendiri dan berkomunikasi. 

h. Menghargai hubungan dengan orang lain yang diperoleh dari partisipasi 

dalam aktivitas jasmani. 
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2.4.  Modifikasi  

  Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000 : 1), modifikasi 

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses 

pembelajaran dapat mencerminkan Developmentally Appropriate Practice (DAP). 

DAPartinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan 

kemampuan atau kondisi anak, dan dapat membantu mendorong kearah 

perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak didik yang yang diajarnya. 

Perkembangan atau kematangan yang dimaksud mencakup fisik, psikis, maupun 

keterampilannya. 

  Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam 

memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

Seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu 

yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara 

semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran 

penjas yang diberikan. Banyak hal-hal yang sederhana yang dapat dilakukan oleh 

guru pendidikan jasmani untuk kelancaran jalannyan pendidikan jasmani. 

  Seperti halnya halaman sekolah, taman, ruang kosong, parit, selokan, dan 

sebagainya yang ada dilingkungan sekolah, sebenarnya dapat direkayasa dan 

dimanfaatkan untuk pendidikan jasmani.  
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2.5. Pendidikan Jasmani 

2.5.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

        Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-

sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang.  

        Pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

merupakan proses pendidikan melalui aktivitas fisik. Melalui proses belajar 

tersebut, Pendidikan jasmani ingin memberikan sumbangannya terhadap 

perkembangan anak, sebuah perkembangan yang tidak berat sebelah. 

Perkembangannya bersifat menyeluruh, sebab yang dituju bukan aspek fisik/ 

jasmani saja. Namun juga perkembangan gerak atau psikomotorik, perkembangan 

pengetahuan dan penalaran yang dicakup dalam istilah kognitif, serta 

perkembangan watak serta kepribadiannya, yang tercakup dalam istilah 

perkembangan afektif. Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai 

suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan 

Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah sangat penting, yakni 

memberikan kesempatan pada siswa terlibat langsung dalam aneka pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan 

pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya 

hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 
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        Lebih lanjut Gabbard, leblanc, dan lowy (1987) dalam sukintaka (1992: 10) 

menyatakan bahwa pertumbuhan, perkembangan, dan belajar 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, penanggapan 

yang sehat terhadap aktivitas jasmani, kemampuan menyatakan dirinya 

(aktualisasi diri), menghargai diri sendiri, dan konsep diri. Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan merupakan pendidikan lewat aktivitas jasmani untuk 

mencapai tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang dirumuskan 

dalam ranah fisik, afektif, psikomotor dan kognitif. Sedangkan Siedentop 

mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Compete Guide to Sport 

Educational bahwa “partisipasi dalam olahraga dapat membantu siswa menjadi 

lebih terampil dalam bermain, menjadi lebih sadar akan fair play (permainan yang 

bersih/ tidak kasar). 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 

bergerak, dan belajar untuk gerak. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk 

mencapai tujuan pengajaran, dalam penjas anak diajarkan untuk bergerak. 
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Pendidikan jasmani dapat dibedakan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu 

pandangan tradisional dan pandangan modern. 

         Pandangan tradisional, yang menganggap bahwa manusia itu terdiri dari 2 

komponen utama yang dapat dipilah-pilah, yaitu jasmani dan rohani. Pandangan 

ini menganggap bahwa penjas semata-mata hanya mendidik jasmani atau sebagai 

pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan rohani manusia (Suherman 

2000: 17). Dengan kata lain penjas hanya sebagai pelengkap saja.  

        Pandangan modern yang sering juga disebut pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian-bagian yang 

terpilah-pilah. Manusia adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang terpadu. 

Dengan pandangan tersebut pendidikan jasmani diartikan sebagai proses 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. Hubungan antara tujuan 

umum pendidikan, tujuan pendidikan jasmani, dan penyelenggaraannya harus 

terjalin dengan baik. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan jasmani sangat 

penting bagi pengembangan manusia secara utuh dan merupakan dari pendidikan 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, penjas tidak dapat hanya berorientasi pada 

jasmani saja atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. Pandangan 

holistik ini, pada awalnya kurang banyak memasukan aktivitas sport karena 

pengaruh pandangan sebelumnya, yaitu akhir abad 19 yang menganggap bahwa 

sport tidak sesuai di sekolah-sekolah. Namun tidak bisa dipungkiri sport terus 

tumbuh dan berkembang menjadi aktivitas fisik yang merupakan bagian integral 

dari kehidupan manusia sport menjadi populer, siswa menyenanginya dan ingin 

mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di sekolah-sekolah hingga para 
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pendidik seolah-olah ditekan untuk menerima sport dalam kurikulum di sekolah 

karena mengandung nilai-nilai pendidikan (Suherman, 2000: 19). 

2.5.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani harus dilakukan terus menerus sepanjang hidup 

manusia dengan berbagai macam pola, dan juga diberikan pada sekolah mulai dari 

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tujuan pendidikan jasmani 

konsisten dengan tujuan pendidikan umum. Di bawah ini disajikan, tujuan-tujuan 

pendidikan jasmani yang menjadi pedoman kerja bagi guru-guru sekolah, 

misalnya: 

1. Tujuan untuk percaya terhadap diri sendiri, mengembangkan daya ingatan, 

keterampilan dalam proses fundamental untuk berbicara, menulis dan 

berhitung; penglihatan dan pendengaran, memperoleh pengetahuan 

kesehatan, pengembangan kebiasaan hidup sehat, mengenal kesehatan 

masyarakat; pengembangan untuk hiburan, intelegensi, perhatian terhadap 

keindahan, dan pengembangan budi pekerti yang baik. 

2. Tujuan yang berhubungan dengan kemanusiaan, saling menghormati, 

persahabatan, kerja sama, berbudi bahasa luhur, menghargai keluarga dan 

bersikap demokrasi di rumah. 

3. Tujuan untuk efisien ekonomi: menghormati pekerjaan, berkemampuan 

menyaring hal-hal yang berhubungan dengan informasi, berhubungan 

dengan efisiensi, berhubungan dengan apresiasi dan penyesuaian, ekonomi 

pribadi, pertimbangan terhadap pemakai, efisiensi dalam belanja, dan 

perlindungan terhadap pemakai. 
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4. Tujuan yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai warga negara 

yang baik dan berkeadilan sosial, pengertian terhadap masyarakat, 

penilaian terhadap kritik, toleransi, kelestarian lingkungan, aplikasi 

masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, sebagai warga dunia yang baik, 

waspada terhadap hukum ekonomi, terhadap membaca dan menulis politik 

kewarganegaraan, dan taat terhadap demokrasi. 

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

dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu : 

1. Perkembangan fisik. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas 

yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang. 

2. Perkembangan gerak. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, 

efisien, halus, indah, sempurna. 

3. Perkembangan mental. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan 

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang penjasorkes kedalam 

lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap dan tanggung jawab siswa. 

4. Perkembangan sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri 

pada suatu kelompok atau masyarakat.  
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2.5.3 Fungsi Pendidikan Jasmani 

Menurut Reuben B. Frost dalam Sri Haryono (2007 : 17) mengemukakan 

secara rinci mengenai fungsi pendidikan jasmani,yaitu sebagai berikut : 

1) Mengembangkan kerterampilan gerak, dan pengetahuan tentang 

bagaimana dan mengapa seorang bergerak, serta pengetahuan tentng cara-

cara gerakan dapat diorganisasi. 

2) Untuk belajar menguasai pola-pola gerak keterampilan secara efektif 

melalui latihan pertandingan dan tari, dan renang. 

3) Memperkaya pengertian tentang konsep ruang, waktu, dan gaya dalam 

hubungannya dengan gerakan tubuh. 

4) Mengekpresikan pola-pola perilaku personal dan hubungan interpersonal 

yang baik di dalam pertandingan dan tari. 

5) Meningkatkan kondisi jantung, paru-paru, otot, dan sistem organ tubuh 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keadaan darurat. 

6) Memperolah manfaat serta `bisa menghargai kondisi fisik dan bentuk 

tubuh yang baik, serta kondisi perasaan yang selaras. 

7) Mengembangkan minat atau keinginan berpartisipasi dalam olahraga 

sepanjang hidup. 

2.6  Permainan Bola Basket 

2.6.1 Pengertian Permaian Bola Basket 

Permaiana bola basket adalah permainan ini dimainkan oleh 5 orang 

pemaian baik putra maupun putri dalam satu regu. Olahraga yang dimainkan yang 

saling memasukan bola ke dalam keranjang lawan dengan tangan. Tujuan dari 
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permaian ini adalah dengan cara memasukan bola ke keranjang lawan dan 

mencegah lawan untuk membuat nilai. Dalam permaian bola basket ada tiga 

prinsip bermain, yauitu oper mengoper (passing), menembak (shooting), dan 

menggiring bola (dribbling). Ada unsur-unsur teknik dalam permaian bola baket 

yaitu meliputi : Pembinaan kualitas fisik permaian, penggemblengan ke arah 

kemampuan keterampilan penguasaan teknik dasar permainan, penggemblengan 

ke arah kemampuan berbagai cara melakukan pertahanan yang menjawab 

melawan berbagai macam system penyerangan (M. Sajoto, 1988:9). Satu regu 

bola basket yang baik para pemainnya harus memiliki kekuatan, kemampuan 

menguasai bola, kecepatan penguasaan keterampilan serta menuntut keterampilan 

beramain, kesegaran fisik, kekuatan daya tahan dan tinggi badan. 

Untuk mengkoordinir perkembangan bola basket di Indonesia. 

Dibentuklah organisasi yang disebut PERBASI (Persatuan Basketball Seluruh 

Indonesia) pada tanggal 23 Oktober 1951 dengan Tonny Wen sebagai ketua dan 

Win Latumeten sebagai sekretarisnya. Pada tahun 1955 kepanjangan PERBASI 

diubah menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dengan singkatan tetap 

PERBASI. Sampai sekarang PERBASI yang bertanggungjawab atas 

perkembangan bola basket di Indonesia. 

Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 

lima orang pemain. Tiap regu berusaha memasukan bola ke dalam keranjang regu 

lawan dan mencegah regu lawan memasukan bola atau / score. Bola boleh dioper, 

digelindingkan, atau dipantulkan / didribble ke segala arah sesuai dengan 

peraturan. (PERBASI, 1999:11). Bola basket merupakan olahraga yang 
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menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan. Bola boleh dioper 

(dilempar). Bola dipantulkan ke lantai baik di tempat satu sambil berjalan dan 

tujuannya adalah memasukan bola ke dalam keranjang lawan (Imam Sodikun, 

1992:8). 

2.6.2 Sarana dan Prasarana 

1. Papan Pantul 

Kedua papan pantul terbuat dari kayu keras atau bahan tembus pandang 

(transparan) dengan tebal 3 cm sesuai dengan ekerasan kayu, dengan lebar 1,80 

meter dan tinggi 1,05 meter di belakang keranjang atau ring dibuat petak persegi 

panjang dengan ukuran 59 cm dan tinggi 45 cm lebar garis tepi 5 cm (Imam 

Sodikun 1992:83) 

 

 

 

 

Gambar 1. Papan Pantul  

2. Lapangan Bola Basket 

Menurut PERBASI dalam peraturan resmi bola basket (2004:5), lapangan 

permainan harus memiliki permukaan yang keras, rata dan bebas dari halangan. 

Ukurannya adalah panjang 28 meter dan lebar 15 meter yang diukur dari sisi 

dalam garis batas (gambar). Federasi Nasional menyetujui ukuran lapangan yang 
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akan dipakai untuk kompetisi dengan ukuran lapangan minimum adalah panjang 

26 meter dan lebar 14 meter. 

 

 

 

                           Gambar 2. Lapangan Bola Basket 

3. Keranjang 

Keranjang terdiri dari keranjang atau simpai dan jala.  Simpai terdiri dari 

besi yang keras, berdiameter 45 cm dan berwarna jingga. Garis tengah besi 22 

mm dengan sedikit tambahan lengkungan besi keci di bawah simpai tempat 

memasang jala. Jarak tepi bawah sampai lantai 3,05 meter, jarak terdekat dengan 

bagian dalam tepi simpai 15 cm dari permukaan papan pantul (Imam 

Sodikun,1992 :83). 

Jala terbuat dari kernjang pitih teranyan dan tergantung sedemikian rupa 

sehingga menahan bola ,masuk ke dalam keranjang, kemudian terus masuk ke 

bawah. Panjang jala 40 cm ( lihat gambar). 

 

 

 

 

Gambar 3. Keranjang Bola Basket 
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4. Bola 

Bola yang digunakan adalah bola yang benar-benar bundar terbuat dari 

kulit, karet atau sintesis. Kelilingnya antara 75-78 cm dengan berat antara 600-

800 gram. Bola dipompa secukupnya sehingga bila dijatuhkan dari ketinggian 

1,80 meter, pantulannya antara 1,20-1,40 meter (Imam Sodikun, 1992:84). 

 

2.6.3 Tehnik Dasar Bola Basket 

dalam sebuah pertandingan bola basket sebagai seorang atlet diharuskan memiliki 

kemampuan penguasaan tehnik-tehnik bola basket sebagai berikut : 

a. Tehnik Mengoper Bola (Passing) 

  Passing berarti mengoper bola. Operan merupakan tehnik dasar pertama. 

Dengan operan pemain dapat melakukan gerakan mendekati ring basket untuk 

kemudian melakukan tembakan. 

1. Mengoper bola setinggi dada (chest pass) 

  Mengoper bola dengan menggunakan dua tangan dari depan dada 

merupakan operan yang sering dilakukan dalam suatu pertandingan bola basket. 

2. Mengoper bola ke atas kepala (Overhead  Pass) 

  Lemparan ini dilakukan oleh para pemain-pemain yang berbadan tinggi 

sehingga melampui daya raih lawan. 

3. Mengoper bola pantulan (Bounce Pass) 
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  Operan pantulan dengan dua tangan dilakukan dengan posisi bola didepan 

dada. Operan ini sangat baik dilakukan untuk menerobos lawan. 

b. Tehnik Dasar Menerima Bola 

  Agar dapat menerima bola dengan baik dalam berbagai posisi dan situasi 

pemain harus menguasai tehnik dasar menerima bola basket dengan baik. 

c. Tehnik Menggiring bola (Dribbling) 

  Menggiring bola adalah membawa bola lari kesegala arah dengan 

memantul-mantulkan bola dengan segala peraturan yang ada. 

d. Tehnik Dasar Menembak (Shooting) 

  Usaha untuk memasukkan bola ke keranjang yang diistilahkan dengan 

menembak, dapat dilakukan dengan satu tangan, dua tangan, lay up. 

e. Tehnik Olah Kaki(Foot Work) 

  Gerak kaki yang baik dapat difungsikan untuk menghadang atau mencegah 

operan atau menggiring bola. 

f. Tehnik Pivot 

  Dalam permainan bola basket pivot adalah menggerakkan salah satu kaki 

ke segala arah dengan kaki yang satunya tetap sebagai poros. 

2.6.4  Analisis Pola Gerak Dominan dalam Permainan Bola Basket 

  Jika kita perhatikan gerakan-gerakan pada permainan bola basket, terdapat 

gerakan lari, lompat, loncat, mengoper, menangkap, memutar, menembak bola, 

memantulkan, dan lain-lain. Semua gerakan-gerakan tersebut terangkaidalam 
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suatu pola gerak yang diperlukan pemain dalam menjalankan tugasnya bermain 

bola basket.  

  Gerakan yang paling dominan dalam permainan bola basket adalah 

memantul-mantulkan, menembak, dan mengoper.  Jika dilihat dari gerak rumpun 

gerak dan keterampilan dasar, terdapat tiga dasar keterampilan diantaranya 

adalah lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. 

a. Lokomotor 

  Pada keterampilan bermain bola basket ada gerakan berpimdah tempat, 

seperti lari, lompat, loncat, memutar. 

b. Non Lokomotor 

  Dalam bermain bola basket terdapat gerakan yang tidak berpindah tempat, 

seperti , menghadang, memberi kode. 

c. Manipulatif 

  Gerakan manipulatif adalah gerakan yang dikombinasikan dengan alat, 

seperti memantul-mantulkan, menembak, mengoper, menengkap, merampas, 

pivot, lay up. 

  Dari analisis gerakan-gerakan dalam permainan bola basket terdapat pola 

gerak yang sangat dominan. Pola gerak dominan inilah yang menjadi cirri khas 

dari permainan bola basket. Gerakan mendribble, menembak bola ke ring 

mengoper, lay up, merampas, pivot, yang  merupakan pola-pola geraka dalam 

permainan bola basket. Pola gerak inilah yang membedakan karakteristik cabang 

olahraga bola basket dengan cabang yang lainnya. 
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  Penguasaan pola gerak dominan merupakan syarat mutlak guna 

terbentuknya keterampilan khas dalam suatu cabang olahraga, termasuk cabang 

bola basket. 

     Jika pola gerak yang dominan tersebut tidak dimiliki oleh siswa maka siswa 

akan kesulitan dalam permainan bola basket serta cabang yang lain.  

 

2.7 Pengembangan  Model Pembelajaran 

2.7.1 Permainan Bola Basket Lapangan Rumput 

Bermain basket menggunakan lapangan rumput adalah sejenis bola basket 

yang dimainkan dalam lapangan yang berukuran lebih kecil. Ini dimainkan oleh 4 

orang. Permainan bola basket menggunakan lapangan rumput ini hampir sama 

dengan bola basket sebenarnya hanya saja lapangan menggunakan lapangan 

rumput,bola menggunakan bola voli dan untuk ring yang telah di modifikasi 

.Didalam permainan ini semua pemain bertujuan mencetak angka sebanyak 

mungkin dengan shooting keteman satu tim yang bisa menangkap bola itu berarti 

mendapat poin. Jadi setiap tim melakukan pertahanan dan penyerangan secara 

bersamaan, sehingga tidak ada posisi pemain yang tetap didalam permainan. 

Beberapa perbedaan yang membedakan antara bermain bola basket menggunakan 

lapangan rumput dengan bermain bolabasket pada umumnya antara lain : ukuran 

yang disesuaikan dengan pemain.demikian perbedaan permainan bola basket 

rumput dengan bola basket sebenarnya : 
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Table 2.1. Perbedaan Bermain Basket Sesungguhnya Dengan Model 

Modifikasi Permainan Bolabasket  Lapangan Rumput 

Bermain bola 

normal 

Pengembangan model 

permainan bola basket 

lapangan rumput 

Keterangan 

Ukuran lapangan :  

28 m x 15 m 

Ukuran lapangan : 

Panjang : 14 m 

Lebar    : 8 m 

Luas lapangan : 

Menyesuaikan dengan 

jumlah pemain 

Jumlah pemain: 

7 orang tiap tim 

Jumlah pemain : 

8 orang tiap tim  

Jumlah pemain 

disesuaikan dengan luas 

lapangan 

Memakai 2 ring  Memakai 2 ring yang di 

mofifikasi 

Dibuat sama tp ukuran 

dan tinggi berbeda 

Ada lemparan 

vertikal saat pertama 

mulai (jump ball) 

Menentukan dengan 

Jump ball  didaerah key hole 

 

Agar mudah untuk 

mengetahui siapa yang 

membawa bola terlebih 

dahulu 

Waktu pertandingan: 

4 x 10 menit 

Waktu pertandingan : 

2 x 8 menit 

Pemain dalam permainan 

lebih aktif 

Semua pemain 

berhak bermain 

secara bergantian 

Pemain yang baru  

mencetak angka 

bergantian menjadi ring 

Agar semua orang 

dapat bermain tidak 

hanya pasif jadi ring 

Dribbling gerakan  

bola sama kaki harus 

bersamaan atau bola 

terlebih dahulu 

kemudian kaki 

Bola boleh dibawa maksimal 

4 langkah, bola tidak boleh 

dibawa lari 

Dengan karakteristik 

anak sekolah dasar kalau 

ada travelling maka akan 

membatasi gerak mereka 

 

Secara garis besar permainan bola basket menggunakan lapangan rumput 

bergerak dimainkan dengan cara dan peraturan yang hampir sama dengan 

permainan bolabasket yang telah ada. Bahkan permainan bola basket 
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menggunakan lapangan rumput bergerak dapat dijadikan permainan anak untuk 

meningkatkan aktivitas dan kesegaran jasmani dalam bermain bolabasket. 

 Ukuran lapangan untuk 8 pemain 

 Setiap tim terdiri dari 4 pemain 

 ukuran lapangan 14 m x 8m 

 

 

 

            Gambar 2.4 Lapangan bolabasket lapangan rumput 

Keterangan :  :   Tim 1  

                              :   Tim 2  

  

       Peraturan bermain bola basket lapangan rumput 

1. Awal permainan (jump ball) 

Jump ball adalah cara untuk memulai. Jump ball terdapat pada awal 

pada saat babak. Namun itu pada permainan basket yang belum 

dimodifikasi. Pada permainan bola basket lapangan rumput permainan 

awal ditentukan dengan jump ball juga agar siswa lebih mengenal bola 

basket. 

2. Tim penyerang tidak di batasi waktu 

Dalam bermain bola basket mennggunakan lapangan rumput ini 

tidak ada batasan waktu untuk menyerang, karena permainan ini untuk 

mempermudah siswa untuk bergerak maka maksimal tim untuk 
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membawa bola dalam menyerang tidak mempunyai batasan waktu. 

Biasanya waktu yang diberikan adalah 8 detik, waktu yang di berikan 

lebih lama bertujuan siswa agar lebih maksimal untuk bergerak. 

3. Tim penyerang tidak di batasi waktu 

Waktu menyerang siswa tidak mempunyai batasan waktu, karena 

kalau di beri batasan waktu siswa akan lebih sulit dan cenderung akan 

lebih terburu-buru untuk shooting ke ring sehingga gerak mereka kurang 

maksimal. Di permainan basket sesungguhnya waktu yang di berikan 

untuk menyerang total adalah 24 detik. 

4. Peraturan Dribbling 

Dribbling tidak boleh dibawa lari karena akan terjadi pelanggaran, 

kalau terjadi pelanggaran maka bola akan diberikan oleh tim lawan 

sehingga bola hidup dari lawannya. Tapi di permainan bolabasket ini 

tidak ada traveling, karena untuk memudahkan siswa melakukan driblle 

dan para pemain tidak banyak melakukan fault sehingga permainan yang 

dilakukan berjalan dengan lancar. 

5. Cara poin dan garis tembak 

Cara untuk poin dapat menggunakan shooting agar memudahkan 

teman satu tim untuk menghasilkan poin. Saat shooting tidak boleh 

melewati garis tembak yang di depan seperempat lingkaran karena kalau 

melewati garis tembak poin dianggap tidak sah atau fault kemudian bola 

diberikan kepada lawan untuk memulai permainan lagi. Garis tembak itu 

berjarak 2 meter dari area ring. 
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2.8.  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kompetensi Penjas saat ini adalah perlu adanya 

pengembangan model pembelajaran Penjas yang dikembangkan sesuai dengan 

kondisi pada saat ini yaitu pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan, 

sehingga siswa dalam melaksanakan pembelajaran Penjas tidak merasa bosan dan 

terbebani. Karena dilihat dari kegiatan pembelajaran Penjas yang sudah ada 

terutama di sekolah dasar yang letaknya jauh dari kota dalam memberi materi bola 

besar, guru lebih sering memberi materi tentang sepak bola dan bola voli tanpa 

memberi variasi lain seperti bola basket. Hal semacam ini bisa jadi tidak akan 

menambah pengetahuan pengetahuan para peseta didik atau siswa tentang model 

permaian bola besar. Karena sebagian besar anak setelah lulus dari sekolah dasar 

tentunya akan melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan. Permaian bola besket ini 

akan menjadi bekal mereka nantinya ketika mereka melanjutkan ke sekolah 

lanjutan atau sekolah menengah. Namun apabila dilihat dari karakter siswa siswi 

sekolah dasar, permaian bola basket yang dimainkan dengan atuaran yang 

sedemikian baku dan ukuran lapangan serta tinggi dan lebar ring atau keranjang, 

tentunya akan sangat menyulitkan. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana di 

sekolah yang tidak tersedianya lapangan basket juga menjadi kendala dalam 

memberi materi tentang olah raga permaian bola basket. Sehinga perlu adanya 

pengembangan atau modifikasi olah raga permaian bola basket agar bisa 

disesuaikan dengan karakter siswa dan kondisi sekolah.  
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1. Model Pengembangan 

Pengembangan penelitian merupakan jenis penelitian yang sedang sering 

digunakan terutama dalam hal mengembangan model permainan. Khususnya 

ketika memodifikasi jenis olahraga dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani agar 

tujuan Pendidikan Jasmani itu dapat terwujud. 

Penelitian Pengembangan yang digunakan dalam permainan bola basket 

disesuaikan dengan kondisi lapangan sesungguhnya seperti keadaan sarana dan 

prasarana, dan kondisi siswa atau peserta didik. Penelitian ini juga disesuaikan 

dengan keterbatasansarana (lapangan), waktu dan tenaga. Langkah yang 

dilakukan dalam penelitian pengembangan modifikasi bola basket ini dengan 

modifikasi ukuran lapangan, jumlah pemain, waktu adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan penelitian pendahuluan  dan mengumpulkan informasi. Termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. 

2. Mengembangkan produk awal ( yang berupa modifikasi bola basket lapangan 

rumput ). 

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

pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner 

dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. 

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

kelompok kecil. Revisi ini digukanan sebagai perbaikan terhadap produk 

awal yang dibuat oleh peneliti. 
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5. Uji lapangan. 

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

7. Hasil akhir model modifikasi model permainan bola basket lapangan rumput  

untuk siswa kelas VI  SD N Jatibarang Kidul 01 yang dihasilkan melalui 

revisi uji lapangan. 

3.2. Prosedur Pengembangan  

Prosedur pengembangan pada model pembelajaran bola basket melalui 

permainan bola basket lapangan rumput  ini, dilakukan melalui beberapa tahap. 

Tahapan-tahapan tersebut, antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pengembangan Modifikasi Bola basket 

Lapangan Rumput 

    Revisi Produk 

Pertama 

Uji Lapangan 

Siswa Kelas V SD N Jatibarang Kidul 

01 

    Revisi Produk 

Akhir 

Produk Akhir 

Peraturan permainan bolabasket yang telah dimodifikasi 

       Analisis 

Kebutuhan 

Kajian pustaka Observasi dan Wawancara 

Pembentukan produk awal 

Uji coba kelompok kecil 

8  siswa Kelas VI SD N 

Jatibarang Kidul 01 

Tinjauan Ahli bolabasket dan 

Ahli pembelajaran 
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3.2.1.Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini. 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan permaian bola basket 

yang telah dirubah aturan dan jenis lapangan ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap 

ini peneliti mengadakan observasi di SD N Jatibarang Kidul 01 Kecamatan 

Jatibarang Kabupaten Brebes tentang pelaksanaan olahraga bola basket yang telah 

dirubah aturan dan lapangannya dengan cara melakukan pengamatan lapangan 

tentang aktifitas siswa dan kondisi lapangan. 

3.2.2.Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya  

adalah pembuatan produk pembuatan model pembelajaran permainan bolabasket 

lapangan rumput. yang dirubah aturan dan lapangannya. Dalam produk yang 

dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian 

dievaluasi oleh satu ahli bola basket dan dua guru penjas sebagai ahli 

pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil. 

3.2.3.Uji coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui bebarapa tahapan yaitu : 

a. menetapkan desain uji coba. 

b. menentukan subjek uji coba. 

c. menyusun instrumen pengumpulan data. 

d. menetapkan analisis data 

 

. 
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3.2.4.Revisi Produk Pertama 

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

evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari produk yang 

telah diujicobakan. 

3.2.5.Uji Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan 

dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01 

Kabupaten Brebes. Diambil secara acak atau dengan cara random sampling. 

3.2.6.Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan ulang telah diujicobakan siswa kelas 

VI SD N Jatibarang Kidul 01 Kabupaten Brebes. 

3.2.7.Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan berupa modifikasi 

model permainan bolabasket lapangan rumput. 

3.3. Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisien dan kebermanfaatan dari produk melalui desain uji coba. Desain uji coba 

yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan dan segi 

pemanfaatan produk yang dikembangkan.  

3.3.1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri  dari : 
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3.3.1.1. Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada 

subjek, produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjas (1) 

Aris Mulyono S.Pd, M.Pd adalah dosen mata kuliah bola basket di FIK UNNES, 

(2) Abdul Karim, S.Pd adalah Kepala Sekolah SD N Jatibarang Kidul 01 

Kabupaten Brebes (3) Sunarto, S.Pd adalah Guru Penjas SD N Jatibarang Kidul 

01 Kabupaten Brebes. Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan 

perlengkapan serta memenangkan pertandingan, memainkan bola, aktifitas siswa 

dalam permainan. Untuk menghimpun data dari para ahli digunakan kuesioner. 

Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan dan saran terhadap produk 

yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

3.3.1.2. Uji coba kelompok kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli kemudian 

diujicobakan kepada siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01. Pada uji coba 

kelompok kecil ini menggunakan 8 siswa sebagai subjeknya. Pengambilan siswa 

dilakukan secara random karena karakteristik dan tingkat karakteristik dan tingkat 

kesegaran jasmani siswa yang bereda. 

Pertama–tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan bola basket 

yang telah dimodifikasi. Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner 

tentang permainan yang telah dilakukan.  

Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui tanggapan awal 

dari produk yang dikembangkan. 
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3.3.1.3. Revisi produk pertama 

Hasil dari evaluasi satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran,serta uji coba 

analisis .Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi produk yang telah dibuat. 

3.3.1.4. Uji coba lapangan 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ini dilakukan pada siswa kelas 

VI  SD N Jatibarang Kidul 01 . 

Pertama–tama siswa diberikan penjelasan peratura permainan  bola basket 

yang dimodifikasi yang telah direvisi yang kemudian melakukan uji coba 

permainan  bola basket yang telah dimodifikasi. Setelah melakukan uji coba siswa 

mengisi kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. 

3.3.2. Subjek Uji Coba 

Subjek coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran. 

b. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 8 siswa kelas VI SD N Jatibarang 

Kidul dipilih sampel secara random. 

c. Uji coba lapangan kepada siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01. 

3.3.3. Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan 

saran dari ahli penjas dan nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai 

masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari 

persentase tingkat pengisian butir kuesioner siswa. 
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3.3.4. Instrument Pengumpulan Data 

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

kuisioner. Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan 

uji coba. Alasan memilih kuisioner karena subjek relatife banyak sehingga 

dilakukan secara serentak dan waktu yang singkat. Kepada para ahli dan siswa 

diberikan kuisioner yang berbeda . Kuisioner ahli dititik beratkan kepada produk 

pertama yang dibuat , sedangakan kuisioner untuk siswa dititik beratkan pada 

kenyamanan pada penggunaan produk. Yaitu dalam permainan bola basket yang 

telah dimodifikasi. Apakah siswa dapat bermain dengan lapangan dan peraturan 

yang berbeda dengan bola basket pada umumnya. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas 

model pembelajaran bola baske lapangan rumput. Serta komentar dan saran umum 

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

dengan cara member tanda “ ” pada kolom yang tersedia. 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang akan 

digunakan pada kuesioner ahli:  
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Tabel 3. 

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 SD 

10 

  

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaaan yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang 

digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif. 

Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 

Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak” 

Alternatife Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang 

akan digunakan pada siswa: 

Tabel 5. 

Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekkan variasi 

gerak dalam bermain model pembelajaran 

bola basket lapangan rumput 

10 

2 Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan dan 10 
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pengetahuan tentang model pembelajaran 

bola basket lapangan rumput 

 

3 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain model 

pembelajara bola basket lapangan rumput 

serta nilai kerjasama, sportifitas, dan 

kejujuran. 

10 

 

1.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif. 

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari 

Muhamad Ali (1987:184) yaitu :  

 

 

  

                                 NP = Nilai dalam %   

n = Adalah nilai yang diperoleh  

N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 
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 Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada table 1 akan disajikan klasisfikasi dalam 

persentase. 

 

Tabel 6. 

Klasifikasi Presentase 

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 Guilford (dalam Faqih, 1996:56). 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Hasil Data Uji Coba 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi 

di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, 

maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

menganalisis proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, 

melakukan observasi pembelajaran dan melakukan studi pustaka / kajian literatur.  

  Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan bola basket 

khususnya bola basket bagi kelas VI. disebutkan bahwa siswa dapat 

mempraktikkan teknik dasar permainan bola basket dengan peraturan yang 

dimodifikasi untuk memupuk kerjasama dan toleransi. Kenyataan yang ada dalam 

proses pembelajaran permainan bola besar, khususnya permainan bola basket di 

Sekolah Dasar masih jauh dari yang diharapkan. 

Pada proses pembelajaran bola basket ditemui beberapa hal, antara lain 

alat dan fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan siswa, peraturan permainan bola basket yang digunakan sesuai 

dengan peraturan yang sebenarnya atau aturan baku dalam permainan bolabasket, 

diketahui ada beberapa siswa khususnya siswa putri yang mengeluh rasa sakit 

ketika melakukan passing karena bola yang digunakan sangat besar, diketahui ada 

56 



 

 

 

 

57 

beberapa siswa ketika mengikuti pembelajaran hanya duduk-duduk saja dan tidak 

aktif mengikuti pembelajaran bola basket, pembelajaran permainan bola basket 

yang diberikan oleh guru masih belum dikemas dalam bentuk modifikasi, 

sehingga dijumpai siswa yang merasa tidak senang, bosan, dan malas untuk 

bergerak. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan 

olahraga bola basket yang diberikan oleh guru masih kurang efektif dan kurang 

menumbuhkan minat siswa agar aktif bergerak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memutuskan untuk 

mengembangkan model permainan bola basket lapangan rumput yang sesuai bagi 

siswa Sekolah Dasar. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran permainan bola besar khususnya permainan 

bola basket yang dapat membuat siswa aktif mengikuti pembelajaran, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Produk yang dihasilkan 

juga diharapkan dapat membantu guru Penjasorkes dalam memberikan 

pembelajaran permainan bola basket lebih bervariasi  dengan menggunakan 

produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

pengembangan permainan bola basket lapangan rumput yang sesuai bagi siswa 

Sekolah Dasar. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

1.Analisis tujuan dan karakteristik permainan bola basket di SD  
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2.Analisis karakteristik siswa SD 

3.Mengkaji literatur 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 lapangan rumput.   

Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

model permainan bola basket lapangan rumput yang sesuai bagi siswa SD 

tersebut. Berikut ini adalah draf produk awal permainan bola basket lapangan 

rumput yang sesuai bagi siswa SD sebelum divalidasi oleh ahli dan guru 

Penjasorkes SD : 

4.1.3 Draf Produk Awal Model Permainan Bola basket Lapangan Rumput 

4.1.3.1 Pengertian Permainan Bola basket lapangan rumput 

Permainan bola basket lapangan rumput merupakan permainan bola  

basket menggunakan lapangan rumput yang digunakan untuk pebelajaran 

perainan bola basket.setiap tim dimana masing-masing tim terdiri dari 4 orang 

pemain,. Aturan permainan yang digunakan dalam permainan bola basket 

lapangan rumput ini hampir sama dengan peraturan permainan bola basket yang 

sebenarnya, namun ada beberapa peraturan yang sudah dimodifikasi sedemikian 

rupa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. 
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Permulaan permainan bola basket Lapangan Rumput (jump ball) 

dilakukan seperti pertandingan bola basket pada umumnya. Masing-masing tim 

berusaha memasukkan bola ke ring lawannya. Pada permainan bola basket ini 

terdapat 2 buah ring yang telah di modifikasi untuk permainan bola basket 

rumput.  Permainan bola basket rumput adalah suatu permainan pengembangan 

dari permainan bola basket.  bola basket rumput ini dalam permainanya hampir 

sama dengan permainan bola basket biasa ,pada permainan bola basket rumput 

alat – alat yang digunakan diantaranya lapangan rumput ,untuk lapangan rumput 

memakai lapangan sepak bola yang telah dibentuk dengan ukuran tertentu untuk 

permainan bola basket rumput, untuk ukuran lapangan, panjang lapangan 14 

meter,lebar lapangan 7 meter,untuk ring / Keranjang terdiri dari Ring dan Jala. 

Ring tersebut terbuat dari kayu yang dibuat melingkar 45 cm . Tinggi ring 1,5 

meter dari permukaan lantai dan dipasang dipermukaan papan pantul dengan jarak 

15 cm. Sedangkan jala terdiri dari rafia yang diuat seperti jala sebenarnya 

digantung pada ring.untuk bola menggunakan bola voli supaya dapat memantul 

pada saat dribling di rumput dalam permainan bola basket rumput dapat 

dilaksanakan dengan dipimpin seorang wasit . 

4.1.3.2 Peraturan Permainan Bola basket menggunakan lapangan rumput 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam pengembangan model 

permainan bola basket menggunakan lapangan rumput. Berikut Peraturan dalam 

permainan bola basket menggunakan lapangan rumput antara lain : 

a) Fasilitas dan peralatan 

1. Lapangan 
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 Lapangan yang digunakan dalam permainan bola basket  lapangan 

rumput yaitu : 

 Ukuran lapangan untuk 8 pemain 

 Setiap tim terdiri dari 4 pemain 

 Ukuran lapangan 14 m x 7 m 

                               14 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Lapangan bermain bolabasket lapangan rumput 

Keterangan :       :   Tim 1 

    :   Tim 2   

                      Bola 

 Bola yang digunakan adalah bola voli 

                               

Gambar 4.2  Bola yang digunakan dalam permainan bola basket lapangan 

rumput 
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2. Ring                    

 

Gambar.4.3.Ring dalam permainan Bola basket Rumput 

       Keranjang terdiri dari Ring dan Jala. Ring tersebut terbuat dari  kayu yang 

dibuat melingkar 45 cm . Tinggi ring 1,5 meter dari permukaan lantai dan 

dipasang dipermukaan papan pantul dengan jarak 15 cm. Sedangkan jala terdiri 

dari tambah putih digantung pada ring.  

b)   Jumlah pemain  

1. Permainan bola basket lapangan rumput dimainkan oleh 2 tim. 

2. Setiap tim terdiri dari 4 orang pemain.  

c)    Perlengkapan pemain 

1. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

2. Memakai celana olahraga pendek. 

3. Memakai kaos kaki. 

4. Memakai sepatu olahraga 

d)   Lama permainan dan lemparan permulaan 

1. Lama permainan bola basket lapangan rumput selama 10 menit. 
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2. Untuk memulai permainan dimulai dengan cara bola dilemparkan ke 

atas oleh wasit. 

3. Lemparan permulaan dilakukan dengan ketentuan semua pemain 

harus berada di daerah bagian lapangannya masing-masing. 

4. Lemparan permulaan dilakukan oleh dua orang pemain dimana letak 

lemparan permulaan berada di daerah permulaan permainan. 

5. Daerah permulaan permainan bola basket lapangan rumput dilakukan 

seperti pertandingan bola basket pada umumnya. Masing-masing orang 

berusaha merayah bola dari lawannya.  

6. Daerah permulaan berdiameter 6 meter. 

 

 

 

            Garis Tengah  

 Daerah permulaan 

           (jump ball) 

 

Gambar 4.4 Daerah permulaan permainan bola basket lapangan rumput 

e)   Wasit 

1. Permainan bola basket menggunakan lapangan rumput ini dipimpin 

oleh satu orang wasit. 

2. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya permainan 

bola basket lapangan rumput. 

3. Wasit bertugas untuk mengawasi bola yang sedang dimainkan. 
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f)   Cara mencetak poin 

1. Suatu poin dicetak jika bola masuk ke dalam ring dengan tidak 

melewati gris tembakan. 

2. Bola dinyatakan poin jika di lakukan dengan teknik shooting  dengan 

melempar di luar garis tembakan 

g)   Peraturan permainan 

1. Tim waktu menyerang mempunyai waktu keseluruhan 30 detik, 

ketika bola lebih dari 30 detik maka bola diganti oleh tim lawan. 

2. Saat dribbling pemain tidak ada treveling karena dapat membatasi 

gerak siswa dan tidak boleh lebih dari 4 kali  

4.1.4 Validasi Ahli 

4.1.4.1 Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model pembelajaran permainan bola basket 

lapangan rumput bagi siswa kelas VI Sekolah Dasar sebelum diujicobakan dalam  

uji kelompok kecil, produk yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli 

yang sesuai dengan bidang peneliti ini. Peneliti melibatkan satu ahli penjas (1) 

Aris Mulyono, S.Pd M.Pd adalah dosen di FIK UNNES, (2) Sunarto ,S.Pd adalah 

guru penjas di SD Negeri 1 Jatibarang kidul Kecamatan Jaibarang  Kabupaten 

Brebes (3) Abdul Karim,S.Pd adalah kepala sekolah di SD Negeri Jaibarang Kidul 

01 kecamatan jatibarang kabupaten brebes.  



 

 

 

 

64 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan  bola basket lapangan rumput, dengan disertai lembar evaluasi untuk 

ahli dan guru penjas Sekolah Dasar. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi 

aspek kualitas model permainan, saran, serta komentar ahli penjas dan guru penjas 

Sekolah Dasar terhadap model permainan bola basket lapangan rumput. Hasil 

evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai 5. Caranya dengan menyontreng salah satu 

angka yang tersedia pada lembar evaluasi. 

4.1.4.2 Deskripsi Data Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah  produk model permainan bola basket 

lapangan rumput dapat digunakan sebagai uji coba skala kecil dan uji coba 

lapangan. Hasil pengisian kuesioner para ahli dapat dilihat pada lampiran . 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli Penjas dan 

guru Penjas Sekolah Dasar didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk 

dalam kategori penilaian “baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model 

permainan  bola basket  menggunakan lapangan rumput bagi siswa kelas VI 

Sekolah Dasar dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. Masukan berupa saran 

dan komentar pada produk model permainan  bola basket menggunakan lapangan 

rumput, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut 

4.1.4.3 Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas Sekolah Dasar pada produk 

atau model seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat segera dilaksanakan 
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revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas 

Sekolah Dasar yaitu peraturan dribbling tidak ada batas pantulan supaya anak 

lebih bebas karena kalau tidak anak akan takut untuk melakukan dribbling karena 

musuh langsung ingin merebut bola tersebut. 

4.2 Data Uji Coba Skala Kecil 

 Setelah produk model permainan  bola basket lapangan rumput divalidasi 

oleh ahli dan para guru Penjas Sekolah Dasar serta dilakukan revisi, maka pada 

tanggal 08 september 2012 produk diujicobakan kepada siswa kelas VI SD Negeri 

Jatibarang Kidul 01 dengan  8 siswa. Alasan mengapa pengambilan sampel 

menggunakan 8 siswa yaitu karena didasari dari teori Drs. Yoyo bahagia dan Drs. 

Adang Suherman, MA yang menyatakan bahwa pembelajaran dapat dimodifikasi 

dengan cara mengurangi struktur permainan yang sebenarya hingga pembelajara 

strategi dasar bermain apat diterima dengan relatif mudah oleh siswanya. 

Penguragan struktur permainan ini dapat dilakukan terhadap faktor :  

1) Ukuran Lapangan 

2) Bentuk, ukuran, dan jumlah peralatan yang digunakan 

3) Jenis skil yang diunakan 

4) Aturan 

5) Jumlah pemain 

6) Organisasi permainan 

7) Tujuan permainan 

           Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel secara acak 

(random sampling). 
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Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dari uji coba ini digunakan sebagai 

dasar melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan. 

          Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

denyut nadi siswa sebelum dan sesudah melakukan permainan bola basket 

menggunakan lapangan rumput. maksudnya Peningkatan denyut nadi dalam uji 

coba ini adalah  Denyut nadi bisa menjadi tanda dalam menilai fungsi tubuh. 

Untuk itu seseorang disarankan melakukan pengecekan denyut nadi setelah 

melakukan olahraga, ini untuk mengetahui seberapa cepat pemulihan tubuh. 

          Menurut Oktia Woro Kasmini (1999 : 8-9), denyut nadi normal adalah 70-

80 kali/menit, tetapi pada orang-orang yang rutin melakukan olahraga atau 

aktivitas fisik denyut nadi normal dapat mencapai 50-60 kali/menit. Jika frekuensi 

lebih dari normal di sebut tachicardi dan frekuensi kurang dari normal di sebut 

bradicardi. Frekuensi denyut nadi dipengaruhi beberapa faktor, yakni : suhu 

badan, aktivitas fisik, obat-obatan, emosi, makan dan kehamilan bulan terakhir. 

Setelah selesai melakukan olahraga, seseorang disarankan untuk 

memeriksa tanda-tanda vital tubuh termasuk denyut nadi, tunggu sekitar 1 menit 

setelah olahraga untuk mendapatkan hasil yang akurat.  Data uji coba kelompok 

kecil dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji kelompok kecil. Siswa 

cenderung aktif bergerak dalam  melakukan permainan bola basket menggunakan 

lapangan rumput.  
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 Berdasarkan data pada hasil koesioner yang diisi para siswa diperoleh 

persentase jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai psikomotor sebesar 

77,5 % aspek kognitif sebesar 73,75% dan aspek afektif sebesar 87,5 % . 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola basket lapangan 

rumput modifikasi ini telah memenuhi kriteria Baik  sehingga dapat digunakan 

untuk siswa kelas V SD Negeri Jatibarang Kidul 01. Berikut Grafik hasil 

koesioner pada uji coba skala kecil: 

 

       Gambar.4.5 Grafik Hasil Koesioner Pada Uji Coba Skala Kecil 

        Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran dan uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. 

 Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model permainan 

bolabasket Lapangan rumput diuji cobakan dalam skala kecil pada siswa kelas VI 

SD N Jatibarang Kidul, perlu untuk dicari solusi dan pemecahannya. Hal ini 



 

 

 

 

68 

sangat perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap model tersebut. Berikut ini 

adalah beberapa permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan pada 

skala kecil yaitu : 

1. Pemain yang melakukan  dribbling takut ketika musuh mendekat sehingga 

langsung melakukan passing. 

2. Waktu 20 menit (2 x 10) terlalu lama untuk melakukan permainan tersebut 

sehingga siswa kelelahan. 

3. Bingung saat akan melakukan operan (karena terbatasnya drible) 

4.2.1 Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjas Sekolah Dasar pada produk 

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

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli dan guru 

penjas  Sekolah Dasar terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah 

uji coba skala kecil. Proses revisi sebagai berikut: 

1. Tidak diberi batasan waktu menyerang karena kalau diberi batasan waktu 

pemain akan terburu-buru untuk melakukan shooting. 

2. Waktu permainan diganti 10 menit (2 x 5) biar dalam menit terakhir siswa 

tetap semangat untuk melakukan permaian tersebut. 

3. Tidak ada batasan melakukan drible saat permainan berlangsung 

4. Sebiknya di buat pertandingan untuk uji coba selanjutnya sehingga siswa 

merasa tertantang untuk bermain. 
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4.2.2 Draf Setelah Uji Coba Skala Kecil  

4.2.2.1 Pengertian Model Permainan Bola basket Lapangan Rumput 

Permainan bola basket lapangan rumput merupakan permainan bola 

basket menggunakan lapangan rumput yang digunakan sebagai media permaina . 

masing-masing tim terdiri dari 4 orang pemain, Aturan permainan yang digunakan 

dalam permainan bola basket lapangan rumput  hampir sama dengan peraturan 

permainan bolabasket yang sebenarnya, namun ada beberapa peraturan yang 

sudah dimodifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi yang ada di 

lapangan. 

Permulaan permainan bola basket lapangan rumput (jump ball) dilakukan 

seperti pertandingan bola basket pada umumnya. Masing-masing tim berusaha 

memasukkan bola ke ring lawannya.  

Pada permainan bola basket ini terdapat 2 buah ring yang telah di 

modifikasi . setiap tim harus mencari poin dengan memasukan bola ke dalam ring 

dengan shuting diluar garis tembakan jika salah satu pemain shuting didalam garis 

tembakan dianggap pelanggaran. 

4.2.2.2 Peraturan Permainan Bola basket Lapangan Rumput 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan bola basket 

lapangan rumput. Peraturan dalam permainan bola basket lapangan rumput terdiri 

dari beberapa hal antara lain : 

a) Fasilitas dan peralatan 

1. Lapangan 
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Lapangan yang digunakan dalam permainan bola basket lapangan rumput 

berbentuk persegi panjang , yaitu : 

 Terbuat dari Rumput yang telah di bentuk lapangan  

 Lapangan telah dimodifikasi sesuai dengan lapangan yang digunakan untuk 

permainan bola basket rumput. 

 Ukuran lapangan untuk 8 pemain 

 Setiap tim terdiri dari 4 pemain 

 ukuran lapangan 14 m x 8 m 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.6 Lapangan Bola Basket Rumput 

Keterangan :  :   Tim 1 

    :   Tim 2   

 

2. Bola 

 Bola yang digunakan adalah bola voli 
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Gambar 4.7  Bola yang digunakan dalam permainan bola basket rumput 

 

3. Ring 

 Ring berukuran tinggi 2 meter 

 Hampir sama dengan ring bola basket sebenarnya. 

 

   Gambar 4.8 Ring bolabasket lapangan rumput 

b)  Jumlah pemain 

1. Permainan bolabasket lapangan rumput dimainkan oleh 2 tim. 

2. Setiap tim terdiri dari 4 orang pemain.  

c)    Perlengkapan pemain 

1. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

2. Memakai celana olahraga pendek. 

3. Memakai kaos kaki. 

4. Memakai sepatu olahraga 
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d)   Lama permainan dan lemparan permulaan 

1. Lama permainan bola basket lapangan rumput selama 8 menit. 

2. Untuk memulai permainan dimulai dengan cara bola dilemparkan ke atas 

oleh wasit. 

3. Lemparan permulaan dilakukan dengan ketentuan semua pemain harus 

berada di daerah bagian lapangannya masing-masing. 

4. Lemparan permulaan dilakukan oleh dua orang pemain dimana letak 

lemparan permulaan berada di daerah permulaan permainan. 

5. Daerah permulaan permainan bola basket lapangan rumput dilakukan 

seperti pertandingan bola basket pada umumnya. Masing-masing orang 

berusaha merayah bola dari lawannya.  

6. Daerah permulaan berdiameter 6 meter. 

  

  

 

              r = 3 m 

 Daerah permulaan 

           (jump ball) 

 

Gambar 4.9 Daerah permulaan permainan bolabasket lapangan rumput 

e)   Wasit 

1. Permainan bola basket lapangan rumput dipimpin oleh satu orang wasit. 
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2. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya permainan bola 

basket lapangan rumput 

3. Wasit bertugas untuk mengawasi bola yang sedang dimainkan. 

f)   Cara mencetak poin 

1. Suatu poin dicetak jika salah satu tim memasukan ring ke dalam ring 

dengan cara melakukan shuting diluar garis tembakan 

2. Bola dinyatakan poin jika di lakukan dengan teknik shooting bukan 

passing. 

g)   Peraturan permainan 

1. Tidak diberi batasan waktu menyerang karena kalau diberi batasan waktu 

pemain akan terburu-buru untuk melakukan shooting. 

2. Inti permainan hampir sama dengan permainan bola basket 

 Dalam permainan ini sangat diharapkan siswa dapat bergerak secara aktif, 

merasa senang, disiplin, dan kerjasama tim serta nilai kejujuran. 

4.3 Data Uji Coba Lapangan 

 Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah 

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta 

uji coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan dalam 

lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan oleh siswa kelas VI SD N 

Jatibarang Kidul yang berjumlah 44 siswa.  

 Berdasarkan data uji lapangan didapatkan persentase aspek afektif sebesar 

87,21%,aspek kognitif sebesar 80,4 % dan aspek psikomotor sebesar 74,2 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola basket lapangan 

rumput  ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa 

kelas VI Sekolah Dasar Negeri Jatibarang Kidul O1. Berikut Grafik presentase 

Hasil Uji Coba Lapangan. 

 

Gambar 4.10 Grafik Persentase Hasil Uji Coba Lapangan (N=44) 

4.4 Analisis Data Uji Skala Kecil 

Pada analisis data hasil uji coba kelompok kecil, analisis data uji coba 

berdasarkan tabel analisis data uji coba kelompok kecil yang diperoleh melalui 

kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Soal psikomotorik 

1. Aspek tentang kesulitan permainan bola basket didapat persentase 87,5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek bisa memainkan model permainan bola basket lapangan rumput 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi criteria Sangat Baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 
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3. Aspek melakukan permainan bola basket rumput didapat persentase 75 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

4. Aspek ketakutan saat melakukan permainan didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik  sehingga aspek ini dapat digunakan(bersyarat). 

5. Aspek kesukaan pada permainan didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek medrible atau menggiring bola saat permainan persentase 50%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

7. Aspek mudah tidaknya melakukan  permainan ini persentase 50%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek menerima  operan, didapat persentase 62,5%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

9. Aspek kesulitan permainan bola basket rumput didapat persentase 62,5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat) . 
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10. Aspek kesulitan saat menyerang lawan pada permainan bola basket rumput  

di dapat presentase 87,5 %.berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ii dapat digunakan. 

b. Soal kognitif  

1. Aspek melakukan pemanasan sebelum olahraga ,didapat presentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek pengetahuan permainan bola basket, didapat persentase 50 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

criteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

3. Aspek mematuhi peraturan saat bermain , didapat persense 75 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

4. Aspek pernah tidaknya bermain permaina bola bsket lapangan rumput, 

didapat persentase 50%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan ( bersyarat ). 

5. Aspek mengetahui cara bermain bola basket , didapat persentase 62,5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek mengetahui aturan permai nan bola baske, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

criteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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7. Aspek mudah tidaknya permainan bola basket lapangan rumput , didapat 

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

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek wajib menaati peraturan  saat bermain permainan bola basket 

menggunakan lapangan rumput ,didapat presentase 50 %Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek kekompakan saat bermain , didapat persentase 100 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek melakukan pendinginan setelah melakukan prmainan, didapat 

persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

c. Soal afektif 

1. Aspek sering tidaknya bermain permainan bola basket , didapat persentase 

50%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan 

(bersyarat). 

2. Aspek perasaan senang dalam bermain atau saat mencetak poin , didapat 

persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 
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3. Aspek semangat dalam permainan, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek menerima kekalahan, didapat persentase 100 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan . 

5. Aspek menghormati lawan, didapat persentase 87,5%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek sportivitas dalam permainan, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7. Aspek pemain menerima hukuman jika melakukan pelanggaran, didapat 

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

telah memenuhi kriteria sanga baikt sehingga aspek ini dapat digunakan 

(bersyarat). 

8. Aspek ketertarikan pada permainan, didapat persentase 87,5%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

9. Aspek mengajak teman untuk melakukannya lagi, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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10. Aspek bersedia melakukan bermain bola basket rumput ,didapat presentase 

75% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4.5 Analisis Hasil Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan data pada tabel kuesioner pada uji lapangan yang diadakan 

pada 17  september 2012 didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 

diantaranya aspek psikomotor ssebesar 74,2 % ,aspek kognitif sebesar 80,4 %. 

Dan aspek afektif sebesar 87,21 %Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka permainan bolabasket lapangan rumput memenehui kriteria baik sehingga 

dapat digunakan untuk siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01. 

Berdasarkan table analisis data hasil uji coba lapangan yang diperoleh 

melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Soal psikomotorik 

1. Aspek kesulitan bermain bola basket didapat persentase 73%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria  

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek melakukan model permainan bola basket lapangan rumput didapat 

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

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan 

3. Aspek melakukan gerak dasar bola basket lapangan rumput didapat 

persentase 68%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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4. Aspek  takut tidaknya melakukan permainan bola basket rumput didapat 

persentase 86%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek  suka permainan bola basket didapat persentase 82%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria  baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek  mudah tidaknya mendriblin saat bermain didapat persentase 52%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

7. Aspek mudah tidaknya mengoper bola saat bermain , didapat persentase 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek mudah tidaknya menerima operan saat bermain , didapat persentase 

70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek kesulitan saat mencetak poin atau memasukan bola ke dalam ring 

didapat persentase 77%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan  

10. Aspek kesulitan saat menyerang lawan didapat persentase 77%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

b. Soal kognitif  
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1. Aspek melakukan pemanasan sebelum berolahraga ,didapat presentase 

98%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek pengetahuan peraturan bola basket , didapat persentase 66%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

3. Aspek patuh terhadap peaturan saat bermain bola basket rumput , didapat 

persense 93%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

4. Aspek pernah tidaknya bermain bola basket lapangan rumput , didapat 

persentase 82%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek cara bermain bola basket, didapat persentase 68%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek mengetahui aturan permainan bola basket , didapat persentase 59%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7. Aspek mudah tidaknya permainan bola baasket lapangan rumput, didapat 

persentase 50%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 
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8. Aspek keajiban menaati peraturan saat bermain, didapat persentase 93 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek kekompakan saat bermain, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek melakukan pendinginan setelah bermain , didapat persentase 95%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

c. Soal afektif 

1. Aspek  sering tidaknya bermain bolabasket, didapat persentase 93%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek perasaan senang saat mencetak gol atau memasukan bola kedalam 

ring , didapat persentase 98%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

3. Aspek semangat dalam permainan, didapat persentase 84%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek menerima kekalahan, didapat persentase 95%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan . 
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5. Aspek menghormati lawan, didapat persentase 95%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek sportivitas dalam permainan, didapat persentase 89%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan . 

7. Aspek pemain menerima hukuman jika melakukan pelanggaran, didapat 

persentase 84%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek ketertarikan pada permainan, didapat persentase 72,72727273%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek mengajak teman untuk melakukannya lagi, didapat persentase 

70,45454545%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek bersedia untuk melakukan perminan untuk pembelajaran penjas, 

didapat persentase 90,90909091%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

4.6 Pembahasan 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas, didapat rata-rata penilaian 

86,67%,  yang  Di dapat dari hasil angket yang berisikan pertanyaan – pertanyaan  

tentang kualitas model permainan bola basket menggunakan lapangan rumput 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan bola basket 

lapangan rumput  ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan 

untuk siswa VI  SD N Jatibarang Kidul 01.  Aspek yag dinilai dari evaluasi ahli 

ini berupa kualias model permainan diantaranya : 

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

2. Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 

3. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 

4. Mendorong aspek koqnitif siswa 

Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari 

penilaian kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli Penjas pada aspek  

yang menjelskan tentang mendorong perkembangan aspek psikomotor, koqnitif 

dan afektif  siswa, Ketiga aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat 

baik yaitu mendapat poin 5.  

 Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-

rata penilaian 89,33%  yang  Di dapat dari hasil angket yang berisikan pertanyaan 

– pertanyaan  tentang kualitas model permainan bola basket menggunakan 

lapangan rumput Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan bola basket lapangan rumput  ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa VI  SD N Jatibarang Kidul 01.  Aspek yag 

dinilai dari evaluasi ahli ini berupa kualias model permainan diantaranya : 

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

2. Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 

3. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 
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4. Mendorong aspek koqnitif siswa 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan 

bolabasket dua ring bergerak  ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa VI SD N Jatibarang Kidul 01.  

Hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran II, didapat rata-rata 

penilaian 85,33%. yang  Di dapat dari hasil angket yang berisikan pertanyaan – 

pertanyaan  tentang kualitas model permainan bola basket menggunakan lapangan 

rumput Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan bola 

basket lapangan rumput  ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa VI  SD N Jatibarang Kidul 01.  Aspek yag dinilai dari 

evaluasi ahli ini berupa kualias model permainan diantaranya : 

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

2. Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 

3. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 

4. Mendorong aspek koqnitif siswa 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan bola 

basket  lapangan rumput ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa VI SD N Jatibarang Kidul 01 . 

 Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat presentasi 

pilihan jawaban yang sesuai yaitu pada aspek psikomotor sebesar77,5% ,aspek 

kognitif sebesar 73,75 % dan aspek afektif sebesar 87,5%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka produk permainan bola basket lapangan rumput  ini 

telah memenuhi kriteria baik, kreteria baik ini  Di dapat dari hasil angket yang 
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diberikan pada siswa berupa aspek koqnitif, afktif, dan psikomotor.  Dimana 

dalam aspek koqnitif siswa dpat mengetahui permainan bola basket lapangan 

rumput dan siswa dapat mengetahui peratuan permainan bola basket lapangan 

rumput. Dalam aspek afektif  siswa dapat bekerjasama dengan teman satu tim 

dalam permainan bola basket rumput ini, dan siswa dapat mehargai tim lawan.  

Sedangkan dalam aspek psikomotor siswa dapat melakukan gerak berlari, 

meoncat, mendrible bola, melempar bola dan memasukan bola kedalam ring. 

 sehingga dari uji coba kelompok kecil model ini dapat digunakan untuk 

siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01.Faktor yang menjadikan model ini dapat 

diterima siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 70% 

siswa dapat mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap 

peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa 

yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan 

model permainan bola basket lapangan rumput dapat diterima siswa dengan baik, 

sehingga dari uji coba kelompok kecil model ini dapat digunakan untuk siswa 

kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01. 

 Hasil analisis data uji coba lapangan didapat presentasi pilihan jawaban 

yang sesuai pada aspek psikomotor sebesar 74,2%,aspek kognitif sebesar 80,4 % 

danpada aspek afektif sebesar 87,21%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka produk permainan bola basket lapangan rumput ini memenuhi kriteria baik, 

sehingga dari uji coba lapangan model ini dapat digunakan untuk siswa kelas VI 

SD N Jatibarang Kidul 01. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima 

siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 80 % siswa dapat 
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mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan model 

permainan bolabasket lapangan rumput diterima siswa dengan baik, sehingga dari 

uji coba kelompok kecil model ini dapat digunakan untuk siswa kelas VI SD N 

Jatibarang Kidul 01. 

Pada tabel  berikut ini akan disajikan data hasil keseluruhan dari evaluasi 

ahli, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan.  

Tabel 4.1  Data Hasil keseluruhan dari Evaluasi Ahli, Uji Coba 

Kelompok Kecil, dan Uji Coba Lapangan 

No KOMPONEN HASIL 

1.  Evaluasi Ahli 

Hasil Evaluasi  Ahli Bola 

basket 

 

 

Hasil Evalusi Ahli 

Pembelajaran I 

 

 

Hasil Evalusi Ahli 

Pembelajaran II 

 

Didapat persentase skala penilaian 86,67%, sehingga 

produk permainan bola basket lapangan rumput dapat 

digunakan untuk siswa Sekolah Dasar  

 

Didapat persentase skala penilaian 89,33%, sehingga 

produk permainan bola basket lapangan rumput dapat 

digunakan untuk siswa Sekolah Dasar  

 

Didapat persentase skala penilaian 85,33%, sehingga 

produk permainan bola basket  lapangan rumput dapat 

digunakan untuk siswa Sekolah Dasar  

 

 

2. Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Didapat persentase pilihan jawaban yang sesuai pada aspek 

psikomotor sebesar  77,5%,aspek kognitif sebesar 73,75% 

dan aspek afektif sebesar 87,5 % sehingga produk 

permainan bola basket lapangan rumput dapat digunakan 

untuk siswa Sekolah Dasar 

3. Uji Coba Lapangan Didapat persentase pilihan jawaban yang sesuai pada aspek 

psikomotor sebesar 74,2%,aspek kognitif 80,4 %,dan pada 

aspek afektif 87,21 % sehingga produk permainan bola 

basket lapangan rumput dapat digunakan untuk siswa sd 
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4.6.1 Kelemahan Produk 

  Secara umum, permainan ini hampir tidak memenuhi kelemahan. Namun 

ada beberapa poin-poin yang menjadikan permainan tersebut kurang begitu 

lengkap. Berikut ini adalah poin-poinnya: 

4.6.1.1 Dari segi seragam (kaos tim) 

 Untuk lingkup sekolah dasar memang jarang sekali yang memiliki 

seragam khusus untuk melakukan permainan ini. Akan tetapi hal ini bisa disiasati 

dengan cara, apabila antara kedua tim memakai seragam yang sama, dapat 

menggunakan alternatif yaitu: salah satu tim baju masuk dan yang tim satunya 

baju keluar 

 

4.6.1.2 Dari segi lahan (lapangan) 

 Dalam melakukan permainan bola basket rumput ini diperlukan adanya 

lahan atau lapangan yang cukup besar dan memadahi ditinjau dari segi peraturan 

permainan. Hal ini bisa menjadi permasalahan bagi sekolah yang hanya memiliki 

lahan atau lapangan yang tidak cukup luas untuk melakukan permainan ini. Hal 

ini bisa disiasati dengan cara saat bermain, siswa saling bergantian. 

4.6.1.3 Dari segi sarana 

Di sekolah dasar biasnya sarana untuk permainan bola basket kurang 

memadai. sehingga siswa kurang bisa melakukan permainan bola basket. Dengan 

adanya permainan bola basket menggunakan lapangan rumput ini diharapkan 

siswa dapat melakukan permainan bola basket. 
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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 lapangan rumput yang berdasarkan data pada saat 

uji coba skala kecil (N=8) dan uji coba lapangan (N=44).  

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian maka 

dilakukan beberapa revisi meliputi: 

1. Tidak diberi batasan untuk drible atau mengiring bola karena akan 

menghambat gerak siswa. 

2. Tidak diberi batasan waktu menyerang karena kalau diberi batasan waktu 

pemain akan terburu-buru untuk melakukan shooting. 

3. Waktu permainan diganti 10 menit (2 x 5) biar dalam menit terakhir siswa 

tetap semangat untuk melakukan permaian tersebut. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produk model permainan bola basket lapangan rumput sudah dapat 

dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data 

dari evaluasi ahli Penjas didapat rata-rata persentase 86,67 %, hasil analisis 

data dari evaluasi ahli Pembelajaran I didapat rata-rata persentase 89,33 %, 

dan hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran II didapat rata-rata 

persentase 85,33 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 
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permainan bolabasket lapangan rumput  ini ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa SD N Jatibarang Kidul 01. 

2. Produk model permainan bola basket lapangan rumput sudah dapat digunakan 

bagi siswa SD N Jatibarang Kidul 01. Hal itu berdasarkan hasil analisis data 

uji coba kelompok kecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai pada aspek psikomotor sebesar 77,5 % ,aspek koqnitif sebesar 73,75% 

dan pada aspek afektif sebesar 87,5% dan hasil analisis data uji coba lapangan 

didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai pada aspek 

psikomotor sebesar 74,2 %,aspek koqnitif sebesar 80,,aspek koqnitif sebesar 

80,4% ,dan pada aspek afektif sebesar 87,21% Berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan maka permainan bolabasket lapangan rumpu ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa SD N 

Jatibrang Kidul 01 

3. Faktor yang menjadikan model permainan bola basket lapangan rumput dapat 

diterima oleh siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 

90 % siswa dapat mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman 

terhadap peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan 

aktivitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan. Secara keseluruhan model permainan bola basket lapangan 

rumput dapat diterima siswa dengan baik, sehingga baik dari uji coba 

kelompok kecil maupun dari uji coba lapangan model ini dapat digunakan 

bagi siswa SD N Jatibarang Kidul 01. 
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5.2  saran 

1. Model permainan bola basket lapangan rumput produk yang telah dihasilkan 

dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian materi 

pembelajaran permainan bola basket untuk siswa SD.  

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 permainan bola basket lapangan rumput dapat memudahkan siswa 

bermain bola basket karena sesuai dengan karakteristik siswa. 

4. Bagi guru Penjasorkes di SD diharapkan dapat mengembangkan model-

model permainan bolabasket yang lebih menarik lainnya untuk digunakan 

dalam pembelajaran permainan bola basket di sekolah. 

Beberapa acuan yang perlu diperhatikan oleh pembaca, antara lain : 

1. Penggunaaan model permainan ini harus memperhatikan faktor keamanan 

dan keselamatan siswa terutama bagi siswa yang bermain atau berperan 

sebagai ring dalam model permainan bola basket lapangan rumput.. 

2. Faktor keamanaan siswa juga dapat dijaga dengan cara yang merayah pemain 

pembawa bola hanya dua sehingga tidak saling bertabrakan. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 
 

 
 

PEERINTAH KABUPATEN BREBES 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN JATIBARANG 

SD NEGERI JATIBARANG KIDUL 01Alamat : Jln.Raya Timur No. 115 Telp. ( 0283) 6184263 
Jatibarang – Brebes ( 52261 ) 

 
 
 
Nomor Statistik  Sekolah 

1 0 1 0 3 2 9 0 7 0 0 1 

 
SURAT KETERANGAN 

NOMOR : 421-2 /  226    / 2012 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatibarang Kidul 01  

menerangkan bahwa : 
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Nomor Induk Mahasiswa      : 6101408280 

Prodi       : Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 

Telah mengadakan uji instrumen untuk menyusun skripsi di SD Negeri Jatibarang Kidul 01 

Kecamatan Jatibarang  Kabupaten Brebes. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya 

                                                                                                  Brebes,28 Agustus 2012 
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Lampiran 6 

 

 

LEMBAR EVALUASI 

 UNTUK AHLI PENJAS PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN 

BOLA BASKET LAPANGAN RUMPUT DALAM PEMBELAJARAN 

PENJASORKES SISWA KELAS VI SD N JATIBARANG KIDUL 01 

KABUPATEN BREBES TAHUN 2012 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Bolabasket Dua Ring Bergerak 

Sasaran Program : Siswa Sekolah Dasar 

Evaluator  : ...................................................... 

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

No. Aspek yang dinilai 

Skala Penilaian Koment

ar 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

permaianan bolabasket dua ring bergerak. 

      

2. Kejelasan petunjuk permainan bolabasket 

dua ring bergerak. 

      

3. Ketepatan memilih bentuk / model 

permainan bagi siswa. 
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4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan untuk permaianan bolabasket dua 

ring bergerak. 

      

5. Kesesuaian bentuk / model permainan  

bolabasket dua ring bergerak untuk 

dimainkan siswa. 

      

6. Kesesuaian bentuk / model permainan bola 

basket dengan karakteristik siswa. 

      

7. Mendorong perkembangan aspek fisik / 

jasmani siswa. 

      

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa. 

      

9 Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa. 

 

      

10. Mendorong perkembangan aspek efektif 

siswa 

      

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil 

maupun tidak terampil. 

      

12. Dapat dimainkan siswa putra maupun putri.       

13. Mendorong siswa aktif bergerak.       

14. Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran 
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Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Penjas terhadap model permainan Bola Basket yang saya modifikasi 

Empat Ring yang bertujuan untuk keefektifan dan keefisienan dalam proses 

pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SD. Sehubungan dengan hal tersebut kami 

berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan 

sesuai dengan petunjuk di bawah ini : 

Petunjuk penjalasan lembar evaluasi  

1. Berilah tanda ceklist (√) pada kolom sesuai dengan format. 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 

3. Rentang nilai yang harus diberikan adalah sebagai berikut :  

1 : sangat kurang 

2 : kurang  

3 : cukup  

4 : baik  

5 : sangat baik 

 

bolabasket dua ring bergerak. 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan bolabasket dua ring bergerak. 
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A. Kualitas Model Permainan 

B. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

  Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon di tuliskan 

pada kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 

No Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan : 

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

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

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala besar 

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

 

                                                                             Brebes,……………………. 

Evaluator 

 

                                                                                            (...................................) 
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Lampiran 7 

ANGKET TENTANG KENYAMANAN PENGGUNAAN PRODUK 

UNTUK SISWA 

I. Indentitas responden 

Nama  : ……………………………………………………… 

No Absen : ……………………………………………………… 

Kelas   : ……………………………………………………… 

Alamat  : ................................................................................... 

II. Petunjuk Pengisian Angket 

Berilah tanda contreng  (√) pada salah satu jawaban : Ya/Tidak pada 

kolom yang tersedia. 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Ya 

Tid

ak  

1 Apakah menurut kamu permainan bola basket merupakan 

permaindengan menggunakan lapangan  rumput an yang sulit? 

  

2 Apakah kamu dapat memainkan permainan bola basketdengan 

menggunakan lapangan  rumput? 

  

3 Apakah kamu merasa kesulitan dalam mempassing bola?   

4 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk 

menggiring/mendribble bola ? 

  

5 Apakah dalam permainan ini kamu mudah mengoperkan bola 

kepada teman ? 
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6 Pada waktu bermain apakah kamu mudah menerima operan 

dari teman ? 

  

7 Apakah dalam permainan ini kamu sulit untuk memasukkan 

bola kedalam ring/keranjang ? 

  

8 Dalam permainan ini apakah kamu sulit untuk menyerang 

lawan ? dengan menggunakan lapangan  rumput 

  

9 Apakah permainan bola lebih mudah dari permainan bola 

basket yang kamu kenal/ketahui ? 

  

10 Apakah sulit dalam menjaga pertahanan dalam permainan ini ?   

11 Apakah kamu tahu cara bermaian model permainan bola basket 

ini ? dengan menggunakan lapangan  rumput 

  

12 Apakah kamu tahu perbedaan permainan bola basket 

menggunakan satu ring dengan permainan basket yang 

sesungguhnya ? 

  

13 Apakah kamu tahu peraturan yang ada dalam permainan bola 

indengan menggunakan lapangan  rumput i ? 

  

14 Apakah kamu mematuhi peraturan permainan bola basket 

menggunakan satu ring pada saat bermain ? 

  

15 Apakah kamu wajib mentaati peraturan dalam permainan bola 

basket idengan menggunakan lapangan  rumput ni ? 

  

16 Apakah dalam permainan ini memerlukan kerjasama ?   

17 Apakah dalam bermain permainan ini harus sportif/jujur ?   

18 Apakah kamu tahu tugas wasit dalam permainan ini ?   
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19 Apakah wasit memperingatkan pemain pada saat melanggar 

peraturan ? 

  

20 Apakah menurut kamu permainan ini dapat dimainkan oleh 

semua orang ? 

  

21 Apakah kamu sering bermain permainan bola basket ?   

22 Apakah setiap kamu dapat memasukkan bola kedalam 

ranjang/ring kamu merasa gembira ? 

  

23 Apakah kamu sering bermain permainan bola basket ?   

24 Apakah kamu semangdengan menggunakan lapangan  rumput 

at dalam memainkan permainan bola basket menggunakan satu 

ring ini? 

  

25 Jika kalah dalam permainan ini apakah kamu dapat 

menerimanya ? 

  

26 Apakah kamu menghormati lawan bertanding pada permainan 

ini ? 

  

27 Apakah pada saat kamu melakukan pelanggaran kamu meminta 

maaf ? 

  

28 Apakah kamu menerima hukuman dari wasit ketika kamu 

melakukan pelanggaran? 

  

29 Apakah kamu ingin bermain permainan bola basket ?   

30 dengan menggunakan lapangan  rumput Apakah setelah selesai 

bermain permainan ini kamu akan mengajak temanmu untuk 

memainkannya lagi ? 
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Lampiran 8 

Hasil Pengisian Kuesioner Ahli dan Guru Penjas 

 

NO 

Aspek Penilaian 

Skor Penilaian Ahli dan 

Guru 

A G 1 G 2 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar permaianan 

bolabaket lapangan umput. 

4 5 4 

2 Kejelasan petunjuk permainan bolabaket lapangan 

rumput 

5 4 4 

3 Ketepatan memilih bentuk / model permainan bagi 

siswa. 

4 4 5 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan untuk 

permaianan bolabaket lapangan rumput.. 

4 5 4 

5 Kesesuaian bentuk / model permainan  bolabaket 

dua ring bergerak untuk dimainkan siswa. 

5 5 4 

6 Kesesuaian bentuk / model permainan bolabaket 

dengan karakteristik siswa. 

4 4 4 

7 Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani 

siswa. 

5 4 5 

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa. 4 4 4 

9 Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa. 4 4 4 

10 Mendorong perkembangan aspek efektif siswa 4 4 4 
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11 Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil. 

4 4 4 

12 Dapat dimainkan siswa putra maupun putri. 4 5 4 

13 Mendorong siswa aktif bergerak. 4 5 4 

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran bolabaket 

lapangan rumput. 

5 5 5 

15 Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan bolabaket lapangan rumput 

5 5 5 

Jumlah Skor 65 67 64 

Rata-rata 86,67

% 

89,33% 85,33

% 

 

Keterangan: A    : Ahli Penjas 

G 1 : Guru Penjas / Ahli Pembelajaran I  

G 2 : Guru Penjas / Ahli Pembelajaran II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

109 

Lampiran 9 

Saran Perbaikan Model Permainan 

No. Responden Ahli Saran 

1.  Ahli Penjas  Buatlah peraturan driblle lagi,supaya siswa 

yang pegang bola tidak langsung di passing 

keteman sehingga penguasaan bola kurang. 

 Tidak diberi batasan waktu kepada siswa 

yang membawa bola supaya siswa lebih 

bebas untuk menguasai bola. 

2. Ahli Pembelajaran I  Pada saat ada yang membawa bola musuh 

boleh merebut maksimal dua orang yang lain 

menjaga musuh lainnya. 

3. Ahli pembelajaran II  Waktu permainan diganti 10 menit (2 x 5) 

biar dalam menit terakhir siswa tetap 

semangat untuk melakukan permaian 

tersebut. 

 

Komentar dan Saran Umum 

No. Responden Ahli Komentar atau Saran Umum 

1. Ahli Penjas Semoga bolabasket bisa dikenal sejak dini. 

2.  Ahli Pembelajaran I Diharapkan permainan Bolabasket lapangan 

rumput ini dapat dikenalkan ke seluruh lapisan 

masyarakat dan dapat dipraktikkan sebagai salah 

satu bentuk modifikasi olahraga bolabasket yang 

menyenangkan. 

3.  Ahli pembelajaran II Permainan Bolabasket lapangan rumput secara 

umum sudah baik dan dapat menarik minat siswa 

untuk lebih aktif bergerak. Diharapkan permainan 

ini dapat di sosialisasikan ke sekolah-sekolah agar 

permainan Bolabasket Dua Ring Bergerak dapat 

segera dipraktikkan dalam proses pembelajaran.  
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Lampiran 10 

 

HASIL UJI SKALA KECIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor soal Skor Presentasi Kriteria 

P1 7 87,5 baik 

P2 8 100 sangat baik 

P3 6 75 baik 

P4 8 100 sangat baik 

P5 8 100 sangat baik 

P6 4 50 cukup 

P7 4 50 cukup 

P8 5 62,5 cukup 

P9 5 62,5 cukup 

P10 7 87,5 baik 

P11 8 100 sangat baik 

P12 4 50 cukup 

P13 6 75 baik 

P14 4 50 cukup 

P15 5 62,5 cukup 

P16 6 75 baik 

P17 6 75 baik 

P18 4 50 cukup 

P19 8 100 sangat baik 

P20 8 100 sangat baik 

P21 4 50 cukup 

P22 8 100 sangat baik 

P23 8 100 sangat baik 

P24 8 100 sangat baik 

P25 7 87,5 baik 

P26 8 100 sangat baik 

P27 8 100 sangat baik 

P28 7 87,5 baik 

P29 6 75 baik 

P30 6 75 baik 

Kriteria 

0-20% Tidak Baik 

20,1-40% Kurang Baik 

40,1-70% Cukup 

70,1-90% Baik 

90,1-100% Sangat Baik 
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   Gambar.Grafik Hasil Uji Skala Kecil 
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Hasil Uji Skala Kecil 

Aspek Psikomotor N : 8 

 

NO  Nama 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M.KHAERON 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 y y2 

 2 TEGAR ABIYANTO 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 64 

3 KHOIRUL ANAM 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 49 

4 M.RAMADHANDY Z 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 36 

5 ABIDZAR AL G 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 49 

6 DIMAS SOFYAN ALI 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 81 

7 

RIFKI TRI 

PURNAMA  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 49 

8 KHANIF ADI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 64 

  jumlah ( x ) 7 8 6 8 8 4 4 5 5 7 10 100 
 

 

ASPEK KOGNITIF N : 8 
 

NO  Nama 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M.KHAERON 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 TEGAR ABIYANTO 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

3 KHOIRUL ANAM 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

4 M.RAMADHANDY Z 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

5 
ABIDZAR AL 

GIFARO 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

6 DIMAS SOFYAN ALI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

7 
RIFKI TRI 

PURNAMA  1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

8 KHANIF ADI 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

  jumlah ( x ) 8 4 6 4 5 6 6 8 8 8 
 

AFEKTIF 

 

 

NO  Nama 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1 M.KHAERON 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 TEGAR ABIYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 KHOIRUL ANAM 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 M.RAMADHANDY Z 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

5 ABIDZAR AL GIFARO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 DIMAS SOFYAN ALI 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

7 RIFKI TRI PURNAMA  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 KHANIF ADI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

  jumlah ( x ) 4 8 8 8 7 8 8 7 6 6 

            HASIL PILGAN UJI ANGKET PILIHAN GANDA 
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Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M.KHAERON A B B A B B B A A A 

TEGAR ABIYANTO A B A A B A A B B B 

KHOIRUL ANAM A B A B B B A A A B 

M.RAMADHANDY Z A B A A B A B B A A 

ABIDZAR AL G A B B A B B B B B A 

DIMAS SOFYAN ALI A B B A B A A A B B 
RIFKI TRI 

PURNAMA  A B B A B A A B B B 

KHANIF ADI A B A B B A B A B B 

           

           

 
HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK KOGNITIF SISWA  

           

Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M.KHAERON B A B B B B B B B B 

TEGAR ABIYANTO B B B A A A B B B A 

KHOIRUL ANAM B B A A A A B B B B 

M.RAMADHANDY Z B A B A B B A B B B 

ABIDZAR AL G B B B A B A B B B B 

DIMAS SOFYAN ALI B A B A A A B B B  B 
RIFKI TRI 

PURNAMA  B A B A B B A B B B 

KHANIF ADI B A B A A B B B B B 

           

           

 
HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK AFEKTIF SISWA  

           

           

Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M.KHAERON A B B B B B B B B B 

TEGAR ABIYANTO B B B B B B B B B B 

KHOIRUL ANAM B B B B A B B B B B 

M.RAMADHANDY Z B B B B B B B B A B 

ABIDZAR AL G A B B B B B B B B B 

DIMAS SOFYAN ALI A B B B B B B A A A 

RIFKI TRI 

PURNAMA  B B B B B B B B B B 

KHANIF ADI A B B B B B B B B A 
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HASIL UJI SKALA KECIL  ASPEK  KOGNITIF  N:8 

 

Presentasi dari Hasil Uji sekala kecil  yang diperoleh dari hasil kuesioner 

dari siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01 Kabupaten Brebes sejumlah 8 

siswa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Jawaban Presentase Kriteria Makna 

Apakah kamu melakukan pemanasan 
sebelum melakukan olah raga? 

Ya 100 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah kamu mengetahui peraturan 
dalam bola basket? 

tidak 50 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah kamu mematuhi peraturan 
permainan bola basket rumput sat 
bermain ? 

ya 75 baik digunakan 

Pernakah kamu bermain bola basket 
menggunakan lapangan rumput? 

tidak 50 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah kamu mengerti cara bermain bola 
basket ? 

Ya 62,5 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah kamu tahu tentang peraturan yang 
ada dalam permainan bola basket?  

Ya 75 baik digunakan 

Apakah permainan bola basket rumput ini 
mudah dilakukan ? 

tidak 75 baik digunakan 

Apakah setiap pemain wajib menaati 
peraturan dalam bermain  bola basket 
rumput? 

Ya 50 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan ini harus 
kompak ? 

Ya 100 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah seusai bermain memerlukan 
pendingin? 

Ya 100 
sangat 

baik 
digunakan 

Rata-rata   73,75 baik digunakan 
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HASIL UJI SKALA KECIL ASPEK AFEKTIF N : 8 

 

Presentasi dari Hasil Uji sekala kecil  yang diperoleh dari hasil kuesioner 

dari siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01 Kabupaten Brebes sejumlah 8 

siswa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Jawaban Presentase Kriteria Makna 

Apakah olahraga bola basket sulit? tidak 87,5 baik digunakan 

Apakah kamu bisa melakukan olahraga 
bola basket? 

ya 100 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah kamu bisa melakukan gerakan 
dasar permainan bola basket? 

Ya 75 baik digunakan 

Apakah kamu takut melakukan 
permainan bola basket rumput? 

tidak 100 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah kamu suka olahraga bola basket 
? 

ya 100 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah dalam permainan ini kamu 
mudah untuk menggiring/mendrible 
bola ? 

Tidak 50 cukup baik 
digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan bola basket ini 
kamu mudah menggoper bola pada 
teman ? 

Ya 50 cukup baik 
digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan ini kamu 
mudah menerima operan? 

Ya 62,5 cukup baik 
digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan ini kamu sulit 
mencetak goal? 

ya 62,5 cukup baik 
digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan ini kamu sulit 
untuk menyerang lawan? 

Ya 87,5 baik digunakan 

Rata-rata   775 
sangat 

baik 
digunakan 
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HASIL UJI SKALA KECIL ASPEK PSIKOMOTOR N : 8 

 

Presentasi dari Hasil Uji sekala kecil  yang diperoleh dari hasil kuesioner 

dari siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01 Kabupaten Brebes sejumlah 8 

siswa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 
Jawaban Presentase Kriteria Makna 

Apakah olahraga bola basket sulit? 
tidak 73 baik digunakan 

Apakah kamu bisa melakukan olahraga bola basket? 
ya 75 baik digunakan 

Apakah kamu bisa melakukan gerakan dasar 
permainan bola basket? 

Ya 68 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah kamu takut melakukan permainan bola basket 
rumput? 

tidak 86 baik digunakan 

Apakah kamu suka olahraga bola basket ? 
ya 82 baik digunakan 

Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk 
menggiring/mendrible bola ? 

Tidak 52 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan bola basket ini kamu mudah 
menggoper bola pada teman ? 

Ya 82 baik digunakan 

Apakah dalam permainan ini kamu mudah menerima 
operan? 

Ya 70 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan ini kamu sulit mencetak 
goal? 

ya 77 baik digunakan 

Apakah dalam permainan ini kamu sulit untuk 
menyerang lawan? 

Ya 77 baik digunakan 

Rata-rata   74,2 
baik digunakan 
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Lampiran 11 

 

Hasil uji coba skala besar 

Soal Pilihan Ganda 

Dengan Jumlah Siswa 44 ( Aspek Kognitif ) 

 

Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

ABIDZAR AL GIFARI B B A A A B B B B A 
AKHMAD FAIZUL HAQ B B B B B B B A B B 
ALVIAN MAULANA FATIH B A B B A A B B B B 
ALYA NUR RAHMA A B B A A B B B A B 
AMARTA HARLY S B B B A A B B B B B 
DIMAS SOFYAN ALI A B B A B B A B A A 
ELVINA KHAIRINA A B B A B B B B B B 
FARIDAUL GITA L B A B A B B B A B B 
FIFIN ASYIFA  YUNIAR B A A A A A B B B B 
FIKI ARISTA YUNIAR A B B A A A A A B A 
HAIFA FAIKHATUS Z B A B A A B B A B A 
HANA YOLANDA B B B B B B B B B B 

INDAH NOVI YARMAN A B B A B B B B A A 
KHANIF ADI P B B A A B A B B A A 
KHOIRUL ANAM A B B A B B B B A A 
LULU SABRINA B A A A A B B B B B 
LUTFI YATUS ZAHRO B A A B A A B A B B 
MAULANA AZKA B A A B A A B B B B 
MIFTAHUL JANAH B B A A A B B B B B 
M.GILANG RAMADHAN B B A B B A A A B A 
M.IRSYAD HARYANTO B A B A B B B B A A 
M.KHAERON B B A A B B B B A B 

M.NABIL A B B A B A B B B A 
M.RAFI EFFENDY A B A A B A A A B B 
M.RAMADHADY Z A B B A B B B B A A 
M.RIZKI AFFANDY A B A A B A B B A A 
MUHIBBAL KHASAN A B A A B A B B A A 
NANDA RIZKI AYU S A A B A A A B B B B 
NANDA VIKI ARYANI A B B A B B B B B B 
RAIHAN MAZHUR A B B A B B B B B A 
RHANIYA SILMI B A A B A B B B B B 
ROSY NABILA B B B A B B B B B B 

SAVHIRA AULIA R B A A A A B B B A B 
TRGAR NUR FAIRUZ S A B B A B B B B A A 
WILDAN ULIL ALBAB B B A A B A A A B A 
YEMIMA OHOLIBAMA W A B B A B A A B B B 
ZULFINATUN SYIFA A B B A B B B A B B 
NI AYU ARDELIA A B B A B B B B B B 
NURUL WAHIDATUS Z B A B A A B A A B B 
ZAHIR A B A A B A B A B B 
WISNU RAKHMAT HK B B A B A A B A B B 
RIFKY TRI PURNAMA A B B A B B B A B A 

TEGAR ABDIYANTO P A B B A B B B B A A 
AKHMAD JAMALI A B A A B B B B B A 
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Hasil uji coba skala besar 

Soal Pilihan Ganda 

Dengan Jumlah Sisswa 44 

( Aspek Afektif ) 

 

                                                                    
Siswa 

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

ABIDZAR AL GIFARI B A B B A A A B B A 
AKHMAD FAIZUL HAQ B B B B B A B B B A 
ALVIAN MAULANA FATIH B A B B A B B B B A 
ALYA NUR RAHMA B B B B B B B B B B 
AMARTA HARLY S B B B B B B A B B B 
DIMAS SOFYAN ALI B B B B B B B B B B 
ELVINA KHAIRINA B B B B A B B B B B 
FARIDAUL GITA L B B B B B B A B B B 
FIFIN ASYIFA  YUNIAR B A B B A A A B B B 
FIKI ARISTA YUNIAR B B B B B A B B B B 
HAIFA FAIKHATUS Z B B B B B B A B B B 
HANA YOLANDA B B B B B B B B B B 
INDAH NOVI YARMAN B B B B B B B B B B 
KHANIF ADI P B A B B B A A B B B 
KHOIRUL ANAM B B B B B B B B B B 
LULU SABRINA B B B B B B B B B B 
LUTFI YATUS ZAHRO B A B A A A A B B B 
MAULANA AZKA B B B B B B A B B B 
MIFTAHUL JANAH B B B B B B A B B B 
M.GILANG RAMADHAN B B B B B B B B B B 
M.IRSYAD HARYANTO B B B B B B A B B B 
M.KHAERON B B B B B A A B B B 
M.NABIL B B B B B B A B B B 
M.RAFI EFFENDY B B B B B B B B B A 
M.RAMADHADY Z B A B A A B B B B B 
M.RIZKI AFFANDY B B B B B B A B B A 
MUHIBBAL KHASAN B A B B A A B B B B 
NANDA RIZKI AYU S B A B A A A A B B B 
NANDA VIKI ARYANI B B B B B B B B B A 
RAIHAN MAZHUR B B B B B B B B B B 
RHANIYA SILMI B B B B B B A B B A 
ROSY NABILA B A B B B A B B B B 
SAVHIRA AULIA R B A A A A A A A B B 
TRGAR NUR FAIRUZ S B A B A A A A B B B 
WILDAN ULIL ALBAB B A B B A B A A B B 
YEMIMA OHOLIBAMA W B B B B B B A B B B 
ZULFINATUN SYIFA B B B B B B A B B B 
NI AYU ARDELIA B B B B B B B B B A 
NURUL WAHIDATUS Z B A B A B A A B B B 
ZAHIR B A B A A B A B B B 
WISNU RAKHMAT HK B B B B A A A B B B 
RIFKY TRI PURNAMA B B B B B A B B B A 
TEGAR ABDIYANTO P B B B B B B B B B B 
AKHMAD JAMALI B B B B B B B B B B 
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Siswa 

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

ABIDZAR AL GIFARI B B B B B B A A A B 
AKHMAD FAIZUL HAQ B B A B B A B B A B 
ALVIAN MAULANA FATIH B B B B B B B B B B 
ALYA NUR RAHMA B B B A B B B B B B 
AMARTA HARLY S B B B B B B B B B B 
DIMAS SOFYAN ALI B B B B B B B B B B 
ELVINA KHAIRINA B B B B B B B B B B 
FARIDAUL GITA L B B B B B B B A B B 
FIFIN ASYIFA  YUNIAR B B A B B A B A B A 
FIKI ARISTA YUNIAR B B B A A B B B B B 

HAIFA FAIKHATUS Z B B B B B B B A B B 
HANA YOLANDA B B A B B A B B B B 
INDAH NOVI YARMAN B B B B B B B B B B 
KHANIF ADI P A B B B B B B A A B 
KHOIRUL ANAM B B B B B B B B B B 
LULU SABRINA B B B B B B B B B B 
LUTFI YATUS ZAHRO B B B B B B B A A B 
MAULANA AZKA B B A B B B B B B B 
MIFTAHUL JANAH B B B B B B A A B A 
M.GILANG RAMADHAN B B B B B B B B B B 

M.IRSYAD HARYANTO B B B B B B B B B B 
M.KHAERON B B A B A A A B A B 
M.NABIL B B B B B B B B B B 
M.RAFI EFFENDY B B A B B B B B B B 
M.RAMADHADY Z B B B B B B A B B B 
M.RIZKI AFFANDY B B B B B B B B A B 
MUHIBBAL KHASAN B B B B B B B B B B 
NANDA RIZKI AYU S B B B B B B B B B B 
NANDA VIKI ARYANI B B B B B B B B B B 
RAIHAN MAZHUR B B B A B B A B B B 

RHANIYA SILMI B B B B B B B A A B 
ROSY NABILA B B B B B B B A B B 
SAVHIRA AULIA R A B A B B B B A A A 
TRGAR NUR FAIRUZ S B B A B B B B B B B 
WILDAN ULIL ALBAB B B A B B B A A A B 
YEMIMA OHOLIBAMA W B B B B B A B B B B 
ZULFINATUN SYIFA B B B B B B A B A A 
NI AYU ARDELIA B B B B B B B B B B 
NURUL WAHIDATUS Z B B B B B B B A B B 
ZAHIR A B B B B B B B A B 

WISNU RAKHMAT HK B B A B B A A A A B 
RIFKY TRI PURNAMA B B B B B B B B B B 
TEGAR ABDIYANTO P B B B B B B B B B B 
AKHMAD JAMALI B B B B B B B B B B 
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HASIL  KUESIONER UJI SKALA BESAR  DENGAN JUMLAH SISWA 44 
                                      ASPEK PSIKOMOTOR 
 

No Nama 
Butir Soal 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y y2 

1 ABIDZAR AL GIFARI 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 14 196 

2 AKHMAD FAIZUL HAQ 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 14 196 

3 ALVIAN MAULANA  0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 14 196 

4 ALYA NUR RAHMA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 18 324 

5 AMARTA HARLY S 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 16 256 

6 DIMAS SOFYAN ALI 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 12 144 

7 ELVINA KHAIRINA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 18 324 

8 FARIDAUL GITA L 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 12 144 

9 FIFIN ASYIFA  YUNIAR 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 16 256 

10 FIKI ARISTA YUNIAR 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6 12 144 

11 HAIFA FAIKHATUS Z 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 10 100 

12 HANA YOLANDA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 16 256 

13 INDAH NOVI YARMAN 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 14 196 

14 KHANIF ADI P 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 14 196 

15 KHOIRUL ANAM 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 14 196 

16 LULU SABRINA 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 12 144 

17 LUTFI YATUS ZAHRO 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 10 100 

18 MAULANA AZKA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6 12 144 

19 MIFTAHUL JANAH 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 16 256 

20 M.GILANG RAMADAN 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16 256 

21 M.IRSYAD HARYANTO 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 14 196 

22 M.KHAERON 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 14 196 

23 M.NABIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 400 

24 M.RAFI EFFENDY 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 14 196 

25 M.RAMADHADY Z 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 14 196 

26 M.RIZKI AFFANDY 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 18 324 

27 MUHIBBAL KHASAN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18 324 

28 NANDA RIZKI AYU S 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 18 324 

29 NANDA VIKI ARYANI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 18 324 

30 RAIHAN MAZHUR 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 10 100 

31 RHANIYA SILMI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 18 324 

32 ROSY NABILA 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 12 144 

33 SAVHIRA AULIA R 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 14 196 

34 TRGAR NUR FAIRUZ S 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16 256 

35 WILDAN ULIL ALBAB 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 18 324 

36 YEMIMA OHOLIBAMA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 18 324 

 

37 ZULFINATUN SYIFA 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 16 256 

38 NI AYU ARDELIA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 18 324 

39 NURUL WAHIDATUS Z 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 10 100 

40 ZAHIR 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 18 324 

41 WISNU RAKHMAT HK 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 14 196 

42 RIFKY TRI PURNAMA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 16 256 

43 TEGAR ABDIYANTO P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 14 196 

44 AKHMAD JAMALI 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 16 256 

  jumlah ( x )  33 31 30 38 36 23 36 33 34 34 328 
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HASIL  KUESIONER UJI SKALA BESAR  DENGAN JUMLAH SISWA 44 
                                      ASPEK KOGNITIF 
 

 

No Nama 
Butir Soal 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

1 ABIDZAR AL GIFARI 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 

2 AKHMAD FAIZUL HAQ 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 

3 ALVIAN MAULANA FATIH 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

4 ALYA NUR RAHMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

5 AMARTA HARLY S 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

6 DIMAS SOFYAN ALI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 ELVINA KHAIRINA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

8 FARIDAUL GITA L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

9 FIFIN ASYIFA  YUNIAR 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

10 FIKI ARISTA YUNIAR 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

11 HAIFA FAIKHATUS Z 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

12 HANA YOLANDA 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

13 INDAH NOVI YARMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14 KHANIF ADI P 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

15 KHOIRUL ANAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16 LULU SABRINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17 LUTFI YATUS ZAHRO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 

18 MAULANA AZKA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

19 MIFTAHUL JANAH 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

20 M.GILANG RAMADHAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21 M.IRSYAD HARYANTO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

22 M.KHAERON 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

23 M.NABIL 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

24 M.RAFI EFFENDY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

25 M.RAMADHADY Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

26 M.RIZKI AFFANDY 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

27 MUHIBBAL KHASAN 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 

28 NANDA RIZKI AYU S 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 

29 NANDA VIKI ARYANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

30 RAIHAN MAZHUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

31 RHANIYA SILMI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

32 ROSY NABILA 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

33 SAVHIRA AULIA R 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 

34 TRGAR NUR FAIRUZ S 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 

35 WILDAN ULIL ALBAB 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 

36 YEMIMA OHOLIBAMA W 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

37 ZULFINATUN SYIFA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

      38 NI AYU ARDELIA 1 1 1 1 

 

1 1 1 1 1 1 10 

39 NURUL WAHIDATUS Z 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 

40 ZAHIR 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 

41 WISNU RAKHMAT HK 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 

42 RIFKY TRI PURNAMA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

43 TEGAR ABDIYANTO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

44 AKHMAD JAMALI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

  jumlah ( x )  43 29 41 36 30 26 22 41 44 42  354 
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ASPEK AFEKTIF 
 

           

             

No Nama Butir Soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ABIDZAR AL GIFARI 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 
2 AKHMAD FAIZUL HAQ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 

3 ALVIAN MAULANA FATIH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4 ALYA NUR RAHMA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

5 AMARTA HARLY S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6 DIMAS SOFYAN ALI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7 ELVINA KHAIRINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8 FARIDAUL GITA L 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
9 FIFIN ASYIFA  YUNIAR 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 

10 FIKI ARISTA YUNIAR 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

11 HAIFA FAIKHATUS Z 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

12 HANA YOLANDA 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 

13 INDAH NOVI YARMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14 KHANIF ADI P 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

15 KHOIRUL ANAM 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
16 LULU SABRINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17 LUTFI YATUS ZAHRO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

18 MAULANA AZKA 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 
19 MIFTAHUL JANAH 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 

20 M.GILANG RAMADHAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
21 M.IRSYAD HARYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

22 M.KHAERON 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 

23 M.NABIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
24 M.RAFI EFFENDY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

25 M.RAMADHADY Z 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

26 M.RIZKI AFFANDY 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

27 MUHIBBAL KHASAN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
28 NANDA RIZKI AYU S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

29 NANDA VIKI ARYANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
30 RAIHAN MAZHUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

31 RHANIYA SILMI 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
32 ROSY NABILA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

33 SAVHIRA AULIA R 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 

34 TRGAR NUR FAIRUZ S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
35 WILDAN ULIL ALBAB 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 

36 YEMIMA OHOLIBAMA W 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

37 ZULFINATUN SYIFA 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 

38 NI AYU ARDELIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

39 NURUL WAHIDATUS Z 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

40 ZAHIR 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

41 WISNU RAKHMAT HK 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
42 RIFKY TRI PURNAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

43 TEGAR ABDIYANTO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
44 AKHMAD JAMALI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

  jumlah ( x )  41 43 37 42 42 39 37 32 31 40  384 
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HASIL PRESENTASE DAN KRETARIA DARI KUESIONER SISWA 
DENGAN JUMLAH 44 SISWA 

 

Nomor soal Skor persentase kriteria  

P1 32 73 baik   

 P2 33 75 baik   

P3 30 68 cukup   

P4 38 86 baik   

P5 36 82 baik   

P6 23 52 cukup 

P7 36 82 baik 

P8 31 70 baik 

P9 34 77 baik 

P10 34 77 baik 

P11 43 98 sangat baik 

P12 29 66 cukup 

P13 41 93 sangat baik 

P14 36 82 baik 

P15 30 68 cukup 

P16 26 59 cukup 

P17 22 50 cukup 

P18 41 93 sangat baik 

P19 44 100 sangat baik 

P20 42 95 sangat baik 

P21 41 93 sangat baik 

P22 43 98 sangat baik 

P23 37 84 baik 

P24 42 95 sangat baik 

P25 42 95 sangat baik 

P26 39 89 baik 

P27 37 84 baik 

P28 32 72,72727273 baik 

P29 31 70,45454545 baik 

P30 40 90,90909091 sangat baik 

 

kriteria 

0-20% Tidak Baik 

20,1-40% Kurang Baik 

40,1-70% Cukup 

70,1-90% Baik 

90,1-100% Sangat Baik 
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DATA UJI LAPANGAN SKALA BESAR ASPEK AFEKTIF  

 

 

 

 

 

 

Aspek Jawaban Presentase Kriteria Makna 

Apakah kamu sering bermain 
permainan bola basket? Ya 

93 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah  setiap kamu mencetak gol 
kamu merasa gembira? Ya 

98 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah kamu semangat dalam 
memainkan permainan bola 
basket lapangan rumput? Ya 

84 baik digunakan 

jika kalah dalam permainan ini 
apakah kamu dapat 
menerimanya? Ya 

95 
sangat 

baik 
digunakan 

apakah kamu menghormati lawan 
bertanding  saat bermain permain 
bola basket rumput? Ya 

95 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah pada saat kamu 
melakukan pelanggaran kamu 
meminta maaf ? Ya 

89 baik digunakan 

Apakah apakah kamu menerima 
hukuman dari wasit ketika kamu 
melakukan pelanggaran? Ya 

84 baik digunakan 

Apakah apakah kamu inggin 
melakukan permainan bola basket 
rumput ini ? Ya 

72,72727273 baik digunakan 

Apakah setelah selesai bermain 
permainan ini kamu akan 
mngajak temanmu untuk 
memainkannya? Ya 

70,45454545 baik digunakan 

Apakah kamu bersedia bermain 
bola basket rumput untuk 
pembelajaran bola basket? Ya 

90,90909091 
sangat 

baik 
digunakan 

Rata-rata   
87,21 baik digunakan 
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DATA  UJI LAPANGAN SKALA BESAR  ASPEK KOGNITIF   
 

 

 

 

 

Aspek 

Jawaban Presentase Kriteria Makna 

Apakah kamu melakukan pemanasan sebelum 
melakukan olah raga? 

Ya 98 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah kamu mengetahui peraturan dalam 
bola basket? 

tidak 66 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah kamu mematuhi peraturan permainan 
bola basket rumput sat bermain ? 

ya 93 
sangat 

baik 
digunakan 

Pernakah kamu bermain bola basket 
menggunakan lapangan rumput? 

tidak 82 Baik digunakan 

Apakah kamu mengerti cara bermain bola 
basket ? 

Ya 68 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 
dalam permainan bola basket?  

Ya 59 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah permainan bola basket rumput ini 
mudah dilakukan ? 

tidak 50 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah setiap pemain wajib menaati 
peraturan dalam bermain  bola basket 
rumput? 

Ya 93 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah dalam permainan ini harus kompak ? 

Ya 100 
sangat 

baik 
digunakan 

Apakah seusai bermain memerlukan 
pendingin? 

Ya 95 
sangat 

baik 
digunakan 

Rata-rata   80,4 
Baik digunakan 
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DATA  UJI LAPANGAN SKALA BESAR  ASPEK PSIKOMOTOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 
Jawaban Presentase Kriteria Makna 

Apakah olahraga bola basket sulit? 
tidak 73 baik digunakan 

Apakah kamu bisa melakukan olahraga bola 
basket? 

ya 75 baik digunakan 

Apakah kamu bisa melakukan gerakan dasar 
permainan bola basket? 

Ya 68 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah kamu takut melakukan permainan 
bola basket rumput? 

tidak 86 baik digunakan 

Apakah kamu suka olahraga bola basket ? 

ya 82 baik digunakan 

Apakah dalam permainan ini kamu mudah 
untuk menggiring/mendrible bola ? 

Tidak 52 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan bola basket ini 
kamu mudah menggoper bola pada teman ? 

Ya 82 baik digunakan 

Apakah dalam permainan ini kamu mudah 
menerima operan? 

Ya 70 
cukup 
baik 

digunakan 
(bersyarat) 

Apakah dalam permainan ini kamu sulit 
mencetak goal? 

ya 77 baik digunakan 

Apakah dalam permainan ini kamu sulit untuk 
menyerang lawan? 

Ya 77 baik digunakan 

Rata-rata   74,2 

baik digunakan 
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Lampiran 12 

 

DRAF PERMAINAN BOLA BASKET LAPANGAN RUMPUT 

 

 

PERMAINAN BOLA BASKET RUMPUT 

       Permainan bola basket rumput adalah suatu permainan pengembangan dari 

permainan bola basket . bola basket rumput ini dalam permainanya hampir sama 

dengan permainan bola basket biasa ,pada permainan bola basket rumput alat – 

alat yang digunakan diantaranya lapangan rumput ,untuk lapangan rumput 

memakai lapangan sepak bola yang telah dibentuk dengan ukuran tertentu untuk 

permainan bola basket rumput ,untuk ukuran lapangan ,panjang lapangan 14 

meter,lebar lapangan 6 meter,untuk ring / Keranjang terdiri dari Ring dan Jala. 

Ring tersebut dari terbuat dari kayu yang dibuat melingkar 45 cm . Tinggi ring 1,5 

meter dari permukaan lantai dan dipasang dipermukaan papan pantaul dengan 

jarak 15 cm. Sedangkan jala terdiri dari tambah putih digantung pada ring.untuk 

bola menggunakan bola voli supaya dapat memantul pada saat dribling di rumput 

Bola tersebut memiliki keliling lingkaran 65 hingga 67 cm, dengan berat 260 

hingga 280 gram. Tekanan dalam dari bola tersebut hendaknya sekitar 0.30 hingga 

0.325 kg/cm2 (4.26-4.61 psi, 294.3-318.82 mbar atau hPa).dalam permainan bola 

basket rumput dapat dilaksanakan dengan dipimpin seorang wasit dengan 

peraturan permainan sbb: 

 Peraturan permainan: 
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 Bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu 

atau kedua tangan. 

 Bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau 

kedua tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan 

(meninju). 

 Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus 

melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi 

diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa. 

 Bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan.Lengan  atau 

anggota tubuh lainnya tidak diperbolehkan memegang bola. 

 Pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, 

memukul, atau menjegal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. 

Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai 

kesalahan, pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa diskualifikasi 

pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan, dan 

apabila Pelanggaran  tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencederai 

lawan, maka pemain pelanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut 

bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini, pergantian pemain tidak 

diperbolehkan. 

 Sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan kepalan 

tangan (meninju), melakukan pelanggaran terhadap aturan 3 dan 4, serta 

melanggar hal-hal yang disebutkan pada aturan 5. 
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 Apabila salah satu pihak melakukan tiga kesalahan berturut-turut, maka 

kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya (berturut-turut 

berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan). 

 Gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan 

masuk ke dalam keranjang, dalam hal ini pemain yang menjaga keranjang 

tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di 

pinggir keranjang atau pemain lawan menggerakkan keranjang, maka hal 

tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol. 

 Apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan 

kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang 

menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan 

bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan. 

Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam 

genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama dari waktu tersebut, 

maka kepemilikan bola akan berpindah. Apabila salah satu pihak 

melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat 

memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. 

 Wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat 

jumlah pelanggaran dan memberi tahu wasit pembantu apabila terjadi 

pelanggaran berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk memberikan 

diskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang 

tercantum dalam aturan 5. 
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 Wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila 

bola dianggap telah keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta 

menghitung waktu. Wasit pembantu berhak menentukan sah tidaknya 

suatu gol dan menghitung jumlah gol yang terjadi. 

 Waktu pertandingan adalah 2 quarter masing-masing 8 menit untuk pria 

sedangkan untuk putri 2 quarter masing-masing 5 menit 

 Pihak yang berhasil memasukkan gol terbanyak akan dinyatakan sebagai 

pemenang  

 Pemain memasukan bola ke ring harus di luar garis tembakan,jika pemain 

melempar melewati garis tembakan kemudian bola masuk tidak akan 

dihitung . 

 Jumlah pemain tiap tim 4 orang, 

 Tiap tim harus memasukan bola kekeranjang dengan shuting di luar garis 

keranjang/garis tembakan.jika shuting didalam garis tembakan maka tidak 

akan memperoleh point jika bola masuk ke keranjang. 

 Pemain tidak boleh melakukan dribel lebih dari  4 kali ,jika pemain 

melakukan dribel dari 4 kali pemain lawan mendapatkan poin 1. 

 Pemain tidak boleh mengper bola lebih dari 5 kali jika lebih dari 5 kali 

maka akan terkena peringatan oleh wasit 

 Saat permainan berlangsung  bola  tidak boleh mengenai kaki pemain.bola 

hanya boleh mengenai tangan badan bagian atas . 

 Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi atau hukuman. 
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Gambar Lapangan 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar: 

 Lapangan  

       Untuk lapangan permainan basket rumput ini menggunakan lapangan sepak 

bola yang  telah dibuat khusus untuk  permainan bola basket rumput ini,untuk 

pemberian garis menggunakan cat tau juga menggunakan tali rafia. 

       Untuk ukuran lapangan ,Panjang Lapangan  : 12 meter, Lebar Lapangan   : 6 

meter untuk Garis Tembakan,panjang : 3 meter,lebar : 6 meter dengan gambar 

sbb: 

 

 Garis tembakan  
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RING   

 

       Keranjang terdiri dari Ring dan Jala. Ring tersebut dari terbuat dari kayu yang 

dibuat melingkar 45 cm . Tinggi ring 1,5 meter dari permukaan lantai dan 

dipasang dipermukaan papan pantaul dengan jarak 15 cm. Sedangkan jala terdiri 

dari tambah putih digantung pada ring.  

 

2. Tiang  

 

 

 

-Untuk tiang ring pada permainan bola basket rumput berukuran 1,5 meter 

-Tiang terbuat dari bambu  

3. Bola  

       

       Untuk bola yang dignakan dalam permainan basket rumput meggunakan Bola 

voli Bola tersebut memiliki keliling lingkaran 65 hingga 67 cm, dengan berat 260 

hingga 280 gram.  
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SD Negeri Jatibarang Kidul 01 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : Vl(Enam)/(Satu) 

Standar Kompetesi: 1.  Mempraktikan berbagai gerak dasar 
kedalam permainan  sederhana dan 
olahraga serta nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.2. Mempraktikan gerak dasar salah satu 
permainan bola besar dengan koordinasi 
dan kontrol yang baik dengan peraturan 
yang dimodifikasi,serta nilai 
kerjasama,sportifitas,dan kejujuran**) 

Alokasi waktu           : 4 x 35 menit(1 x pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

 Siswa memahami sejarah dan mengenal peralatan basket 

 Siswa melakukan gerakan: mendrible,melempar, menembak 
dengan benar 

 Siswa dapat bermain basket dengan peraturan sederhana 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

B. Materi Pembelajaran 

 Sejarah ,peralatan basket 

 Latihan/gerak dasar basket:drible,lemparan,menembak, 

 Permainan bola basket yang telah dimodifikasi 
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C. Metode Pembelajaran 

 Ceramah,tanyajawab,demontrasi,latihandan penugasan. 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Inti: Pertemuan l 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 

 

 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 penjelasan peraturan permainan bola basket 

 pengenalan alat dan ukuran lapangan basket 

 melakukan gerakan dasar basket 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 
laboratorium, studio, atau lapangan. 

 Melakukan permainan bola basket yang telah dimodifikation 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 
dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 
lisan maupun tertulis; 

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

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 
dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

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

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompok; 

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

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
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 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 
siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 pendinginan ,evaluasi proses pembelajaran, pemberian 
tugas,baris,doa dan pasukan          dibubarkan. 

 

Pertemuan ll 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 mengulangi latihan dasar basket 

 melakukan gerakan drible 

 melakukan lemparan bola 

 bermain basket dengan peraturan sederhana/yang telah 
dimodifikation 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 
laboratorium, studio, atau lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 
dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 
lisan maupun tertulis; 

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

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 
dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

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

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompok; 
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 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 
festival, serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 
siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 pendinginan ,evaluasi proses pembelajaran, pemberian 
tugas,baris,doa dan pasukan          dibubarkan. 

 

Pertemuan lll 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 mengulangi latihan dasar basket 

 melakukan lemparan/tembakan ke ring 

 bermain basket dengan peraturan sederhana 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 
laboratorium, studio, atau lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 
dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 
lisan maupun tertulis; 

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

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 
dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok; 
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 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompok; 

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

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 
siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 pendinginan ,evaluasi proses pembelajaran, pemberian 
tugas,baris,doa dan pasukan          dibubarkan. 

 

Pertemuan Vl 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 bermain basket dengan peraturan sederhana dan dimodifikasi 

 melakukan penilaian 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 
laboratorium, studio, atau lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 
dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 
lisan maupun tertulis; 

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

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 
dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok; 
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 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompok; 

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

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 
siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 pendinginan ,evaluasi proses pembelajaran, pemberian 
tugas,baris,doa dan pasukan          dibubarkan. 

 

E. Sumber Belajar 

 Buku Penjasorkes kls Vl, hal 5-11 

 Buku referensi bola basket 

F. Penilaian 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

 Memahami alat dan 
ukuran lapangan bola 
basket. 

 Mendrible  

 Melempar bola 

 Memasukan bola ke ring  

 Bermain basket dengan 
peraturan sederhana 

 

- test 

 

(perorangan) 

- Test  
Ketrampilan 

- Demonstrasikan    

  gerakan : 

1. Melempar bola 
dari atas 

2. Mendrible bola 
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 Rubrik Penilaian 

                                Unjuk kerja permainan bola basket 

         

    Aspek yang dinilai 
Kualitas gerak 

1 2 3 4 

1.Mendrible rendah,tinggi dengan satu tangan 

2.Melempar dengan dua dan satu tangan 

3.Menembak dengan dua dan satu tangan 

4. Bermain basket dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

    

Jumlah:     

Jumlah skor maksimal:  

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 
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Lampiran 14 

DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW 

Ditujukan Kepada Guru Mata Pelajaran Penjas Orkes SD N Jatibarang Kidul 01 

1. Bagaimana Pendapat Ibu tentang ketidaktuntasan nilai pelajaran Penjas pada 

materi pokok bola besar(bola basket) ? 

2. Apa model pembelajaran yang Ibu terapkan dalam pembelajaran bola basket ? 

3. Bagaimana dengan fasilitas yang dimilki sekolah terkait dengan pembelajaran 

Bola basket? 

4. Apakah sumber belajar yang digunakan  dalam pembelajaran siswa sudah 

mendukung untuk keberhasilan siswa ? 

5. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa 

dalam bola basket? 
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Lampiran 15 

Absen siswa kelas VI SD N Jatibarang Kidul 01 

No Nama 

1 ABIDZAR AL GIFARI 

2 AKHMAD FAIZUL HAQ 

3 ALVIAN MAULANA FATIH 

4 ALYA NUR RAHMA 

5 AMARTA HARLY S 

6 DIMAS SOFYAN ALI 

7 ELVINA KHAIRINA 

8 FARIDAUL GITA L 

9 FIFIN ASYIFA  YUNIAR 

10 FIKI ARISTA YUNIAR 

11 HAIFA FAIKHATUS Z 

12 HANA YOLANDA 

13 INDAH NOVI YARMAN 

14 KHANIF ADI P 

15 KHOIRUL ANAM 

16 LULU SABRINA 

17 LUTFI YATUS ZAHRO 

18 MAULANA AZKA 

19 MIFTAHUL JANAH 

20 M.GILANG RAMADHAN 

21 M.IRSYAD HARYANTO 

22 M.KHAERON 

23 M.NABIL 

24 M.RAFI EFFENDY 

25 M.RAMADHADY Z 

26 M.RIZKI AFFANDY 

27 MUHIBBAL KHASAN 

28 NANDA RIZKI AYU S 

29 NANDA VIKI ARYANI 

30 RAIHAN MAZHUR 

31 RHANIYA SILMI 

32 ROSY NABILA 

33 SAVHIRA AULIA R 

34 TRGAR NUR FAIRUZ S 

35 WILDAN ULIL ALBAB 

36 YEMIMA OHOLIBAMA W 

37 ZULFINATUN SYIFA 

38 NI AYU ARDELIA 

39 NURUL WAHIDATUS Z 

40 ZAHIR 

41 WISNU RAKHMAT HK 

42 RIFKY TRI PURNAMA 

43 TEGAR ABDIYANTO P 

44 AKHMAD JAMALI 
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 Dokumentasi 

 

 

 Gambar.lapangan Bola basket rumput 

Gambar.lapangan Bola basket rumput 



 

 

 

 

145 

 

Gambar.Saat Pengisian Kuesioner 

 

 

Gambar.saat sebelum Uji coba Produk 
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Gambar.Saat Uji Coba Produk 

 

Gambar.saat Uji coba Produk 
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Gambar.Seusai Ujicoba produk 

 


