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ABSTRAK 

 
Nur’aeni Linda Pratiwi. 2015. Pengembangan Model Media Smart Card Untuk 
Pembelajaran Bolabasket Pada Siswa Kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan 
Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Heny Setyawati, M. Si. 
 
Kata kunci: Pengembangan, Bolabasket, Media Smart Card. 
 
       Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa pembelajaran 
bolabasket di SDIT Permata Hati belum berjalan dengan baik karena kurangnya 
cara pembelajaran dengan menggunakan metode baru, sehingga pembelajaran 
kurang variatif dan kurang menarik dan permainan belum dikemas dalam bentuk 
modifikasi yang membuat hasil belajar siswa kurang maksimal. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana  
Pengembangan Model Media Smart Card Untuk Pembelajaran Bolabasket Pada 
Siswa Kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten 
Banjarnegara”. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk 
Pengembangan Model Media Smart Card Untuk Pembelajaran Bolabasket Pada 
Siswa Kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten 
Banjarnegara.  
        Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Adapun prosedur 
pengembangan produk berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu:  
(1) Melakukan analisis produk dari hasil pengumpulan informasi, termasuk 
observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) Mengembangkan bentuk produk awal 
(berupa model media Smart Card Bolabasket), (3) Uji validasi ahli yaitu 
menggunakan satu ahli bolabasket dan satu ahli pembelajaran penjasorkes serta 
uji coba I, (4) Revisi produk pertama. Revisi ini digunakan untuk perbaikan 
terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) Uji coba II, (6) Revisi produk 
akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan, (7) Hasil akhir model 
media Smart Card untuk pembelajaran bolabasket bagi siswa kelas IV SDIT 
Permata Hati. 
        Hasil penelitian pada uji coba I diperoleh persentase 85,3% yaitu masuk 
dalam kategori baik, dan hasil penelitian pada ujicoba II diperoleh persentase 
87,7% yaitu masuk dalam kategori baik, karena siswa bisa melakukan tiga aspek 
tersebut sehingga layak untuk digunakan. Jadi dapat disimpulkan dari uji coba I 
dan uji coba II terdapat peningkatan dengan selisih 2,44%.  
 Berdasarkan hasil penelitian produk tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan model media Smart Card untuk pembelajaran bolabasket ini 
dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran penjasorkes khususnya 
pada permainan bolabasket bagi siswa kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan 
Madukara Kabupaten Banjarnegara. Saran bagi guru penjasorkes SDIT Permata 
Hati dapat menggunakan model media Smart Card pada saat pembelajaran 
bolabasket. 
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BAB I                                                                                          

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Pendidikan menurut Fuad Ihsan (2008: 1) adalah usaha untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani dan 

rohani sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Dalam pelaksanaan pendidikan formal di sekolah untuk mengembangkan potensi 

anak secara jasmani adalah melalui pendidikan jasmani dan kesehatan. 

        Sedangkan pendidikan jasmani menurut Adang Suherman (2000: 1) pada 

dasarnya merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dijadikan sebagai 

media untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh. 

        Jadi pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, 

sosial, dan emosional. Didalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan 

gerak dasar, teknik, dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai 

(sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain), serta pembiasaan pola hidup sehat. 

        Belajar dimaknai sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tingkah laku itu 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkah laku dapat 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat diamati dan yang tidak dapat 

diamati. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah  
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laku seseorang yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu, 

terhadap tiga aspek yaitu pengetahuan, ketreampilan, dan sikap. 

        Pada masa sekarang ini kemajuan zaman yang diiringi dengan teknologi 

canggih sudah banyak dilakukan pada dunia barat, sehingga beberapa negara 

dalam penggunaan media di dalam pendidikan berkembang sangat pesat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Terutama dalam model media pembelajaran yang akan di tulis oleh 

peneliti yaitu strategi pengajaran yang tidak biasa guru lakukan. 

        Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah sebenarnya sudah baik akan 

tetapi masih banyak guru dalam mengajar belum memodifikasi permainan 

sehingga belum adanya pengembangan dan variasi dalam pembelajaran. Oleh 

sebab itu perlu adanya model media untuk pembelajaran yang harus 

dikembangkan. Model media yang bervariasi sangat mempengaruhi kreativitas 

dan kemudahan pemahaman anak terhadap konsep belajar. Kurangnya 

kreativitas dan pengembangan dari guru mengakibatkan pembelajaran kurang 

maksimal, terutama tentang pembelajaran permainan bolabasket. Idealnya 

dalam suatu pembelajaran, guru dapat memberikan variasi dalam pembelajaran 

sehingga siswa akan lebih tertarik  dan semangat untuk mengikuti pembelajaran.  

        Pada pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar sangatlah mengutamakan 

gerak sehingga daya motorik peserta didik sangatlah diutamakan. Seperti 

permainan bola besar yang ada di sekolah dasar masih menggunakan metode 

teori dan praktek sehingga siswa kurang maksimal untuk mempelajari dan 

mempraktekkan. Apalagi tidak adanya daya tarik untuk memberikan model media 

yang baru untuk pembelajaran khususnya pembelajaran bolabasket. 
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Didalam penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar terdapat 

beberapa bagian untuk penggolongan Sekolah dasar yaitu materi tentang 

permainan bola besar. Namun pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti adalah 

pembuatan media untuk pembelajaran bolabasket yaitu menggunakan Smart 

Card untuk memperkenalkan teknik dasar bolabasket terhadap siswa kelas IV 

SD melalui permainan tepuk kartu dan ular tangga. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada SDIT Permata Hati Kecamatan 

Madukara  Kabupaten Banjarnegara, masih banyak anak-anak khususnya kelas 

IV yang belum tahu apa saja permainan bolabasket terutama pada teknik dasar 

dalam bolabasket. Jadi, dengan adanya media Smart Card ini, diharapkan bisa 

memudahkan siswa dalam pembelajaran bolabasket terhadap berbagai teknik 

dasar pada bolabasket. 

Peneliti melakukan observasi tidak hanya disekolah, tetapi peneliti 

melakukan observasi yang dilakukan di luar sekolah pada tanggal 16 Desember 

2014 di beberapa toko buku ternama di Semarang, seperti: Gramedia, Gunung 

Agung, Merbabu, ternyata belum ada model media pembelajaran untuk 

bolabasket. Banyak macam metode-metode pengajaran baru yang bisa 

digunakan untuk menarik minat dan motivasi siswa seperti pembuatan Smart 

Card atau kartu cerdas dan permainan ular tangga. Karena, semakin banyak 

media yang ada, maka olahraga bolabasket lebih dikenal oleh masyarakat 

terutama pada siswa sekolah dasar. Maka dengan adanya penelitian ini, peneliti 

berharap dapat memberikan motivasi siswa dalam proses pembelajaran selain 

itu juga dapat memberikan inspirasi dan referensi kepada guru untuk selalu 

memberikan metode pembelajaran yang baru karena masih banyak ide-ide untuk 

pengembangan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian ini juga dapat 
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membantu dalam proses pembelajaran karena, didalam media ini terdapat 

contoh berupa foto atau gambar tahapan teknik dasar bolabasket yang menarik 

minat anak sehingga membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar 

tentang bolabasket. 

Seperti di SDIT Permata Hati merupakan sekolah dasar yang terdapat di 

Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, sekolah swasta yang 

mempunyai akreditasi baik ini kebanyakan dari golongan menengah keatas. 

Untuk sarana dan prasarana pada sekolah ini cukup memadai, akan tetapi dalam 

kegiatan pembelajaran penjasorkes masih ada sarana dan prasarana yang 

kurang memadai terutama pada bolabasket yang ada disini sangatlah minim. 

Minimnya sarana dan prasarana terutama untuk pembelajaran bolabasket ini, 

maka dari itu seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu 

menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang sudah ada tetapi 

disajikan dengan cara semenarik mungkin, sehingga peserta didik akan merasa 

lebih senang mengikuti pembelajaran penjasorkes yang diberikan.  

Berikut adalah hasil pengamatan mengenai sarana dan prasarana olahraga 

yang ada di SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara: 

Tabel 1. Hasil Observasi Sarana dan Prasarana di SDIT Permata Hati 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Lapangan basket 1 

2. Bolabasket 1 

3. Bola voli 4 

4. Bola sepak 5 

5. Peluru 5 

6. Lembing 7 
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7. Cakram 5 

8. Matras 4 

(Sumber: hasil pengamatan tahun 2014) 

        Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana 

untuk pembelajaran bola besar khususnya pembelajaran bolabasket yang ada di 

SDIT Permata Hati ini kurang mendukung. Dari uraian diatas, hal mendasar yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah kurangnya variasi dan media pada 

pembelajaran penjasorkes terutama pembelajaran bolabasket.  

Berikut disajikan tabel hasil wawancara awal peneliti dengan guru 

Penjasorkes SDIT Permata Hati yaitu: 

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Guru Penjasorkes di SDIT Permata 
Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara 

No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah pembelajaran penjasorkes 

di sekolah sudah sesuai dengan 

kurikulum ? 

Sudah sesuai dengan kurikulum 

yang ada. Namun permainan 

bola besar pada bolabasket ini 

sudah mulai saya kenalkan di 

kelas IV. 

2. Permainan bola besar apa yang 

sudah diajarkan pada kelas IV ? 

Bolabasket, sepak bola, dan 

bola voli. 

3.  Kendala apa saja yang terjadi ketika 

mengajar permainan bola besar 

terutama permainan bola basket ? 

Banyak kendala yaitu siswa 

belum tahu peraturan dan 

permainan bolabasket, selain itu 

pada alat yang memang masih 

minim sekali disini. 

4. Metode apa yang digunakan ketika 

mengajar permainan bolabasket ? 

Metodenya saya memberikan 

instruksi terlebih dahulu dan 

menjelaskan beberapa teknik 

saja dan langsung 

mempraktekkan dilapangan. 
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Bola yang digunakan masih 

bolabasket dengan ukuran yang 

tidak standar. 

5. Bagaimana antusias siswa kelas IV 

terhadap permainan bolabasket ? 

Mereka sebenarnya  antusias 

terhadap permainan bolabasket, 

namun mereka belum begitu 

paham dengan permainan dan 

peraturan didalamnya. 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Guru Penjasorkes SDIT Permata Hati (2015) 

Pada umumnya seorang guru penjasorkes harus memiliki daya kreativitas 

yang tinggi untuk memodifikasi metode pembelajaran dengan cara yang 

semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang untuk mengikuti 

pembelajaran penjasorkes terutama pada bolabasket. Pada karakteristik fisik 

kebanyakan anak usia sekolah dasar, permainan bolabasket akan sangat 

menyulitkan, apalagi dengan aturan baku yang sedemikian rumitnya akan sangat 

sulit mereka pahami. Dengan demikian ada peran penting bagi guru agar 

memberikan inovasi atau ide dalam mengembangkan model media pembelajaran 

terutama pada permainan bolabasket. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

memang benar adanya bahwa siswa sekolah dasar terutama pada kelas IV lebih 

suka melakukan pembelajaran penjasorkes yang bersifat permainan atau game, 

sehingga diperlukan model media Smart Card khususnya pada pembelajaran 

bolabasket. Banyak pada saat pembelajaran penjasorkes guru hanya 

memberikan contoh kemudian menyuruh siswa untuk mempraktekkan,  sehingga 

disini hasil belajar siswa kurang maksimal. 

Olahraga bolabasket merupakan salah satu olahraga permainan yang 

dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri dari 5 orang dengan tujuan 

mencetak angka ke keranjang lawan dan mencegah regu lawan mencetak angka 
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dan yang mendapat angka terbanyak akan menjadi pemenangnya. Bola dapat 

dipindahkan melalui teknik dasar bolabasket seperti: mengoper, mendribble, 

memasukkan bola, dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Perkembangan bolabasket sangat berkembang pesat sekarang ini dan menjadi 

salah satu olahraga popular khususnya dikalangan anak-anak dan remaja. Untuk 

anak-anak, permainan bolabasket sangat menarik untuk dimainkan. Banyak 

teknik dasar yang harus dikuasai agar dapat membantu mengembangkan 

motorik dan prestasi siswa seperti: dribble, shooting, passing, dan catching. 

Untuk anak usia 6-12 tahun, khususnya kelas IV SD, masih senang dengan 

melihat berbagai macam gambar yang menarik dan berwarna. Dengan media 

gambar dapat membuat anak lebih tertarik dengan olahraga bola basket.   

Pada siswa kelas IV SD ini harus mengetahui beberapa teknik dasar dalam 

permainan bolabasket ini. Karena dengan berbagai teknik dasar, siswa akan 

lebih mudah dan senang ketika sudah melihat gambar bagaimana bentuk 

tahapan teknik dasar bolabasket dan lebih mudah untuk mempelajari dan 

mempraktekannya. Dalam media diperlukan dalam proses pembelajaran karena 

mempunyai kemampuan atau kompetensi yang dapat dimanfaatkan. Media yang 

efektif adalah media yang mampu mengkomunikasikan sesuatu yang ingin 

disampaikan oleh pemberi pesan kepada penerima pesan.  

Jadi media pembelajaran adalah media yang mengandung dan membawa 

unsur atau informasi kepada penerima yaitu siswa. Dengan media pembelajaran 

ini dapat memudahkan siswa dalam memahami berbagai gerak dan membuat 

suatu unsur daya tarik bagi siswa tersebut untuk belajar. Media  yang bervariasi 

sangat mempengaruhi kreativitas dan kemudahan pemahaman anak terhadap 



8 
 

 
 

konsep pembelajaran. Guru dapat menyeleksi media-media yang mudah 

didapatkan, aman, dan dapat digunakan dengan cara yang berbeda.  

Media yang dibuat oleh peneliti adalah media berbasis visual yaitu (image 

atau perumpamaan) yang bertujuan untuk memperkenalkan macam-macam 

teknik dasar pada olahraga bolabasket. Ini dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi dengan dunia nyata. 

Apalagi dengan dibuatnya permainan pada media ini akan melatih daya kreasi 

dan kreatifitas anak dalam memainkan permainan tepuk kartu dan ular tangga. 

Penggunaan media pembelajaran juga bisa membangkitkan keinginan dan 

motivasi siswa serta membantu keefektifan proses pembelajaran. Karena 

memilih media untuk proses pembelajaran adalah suatu tindakan strategis, 

karena memilih, dan membuat media pembelajaran adalah dua hal yang perlu 

diperhatikan secara cermat. Kedua hal tersebut adalah kriteria memilih media 

dan petunjuk menggunakan media. Selain itu dengan media pembelajaran dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, memudahkan penafsiran, dan 

mendapatkan informasi lebih lengkap terutama tentang pembelajaran 

bolabasket. 

Dari latar belakang diatas, peneliti dapat memberikan alasan mengapa 

permasalahan tersebut perlu diteliti, yaitu: 

1. Agar para peserta didik terutama kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan 

Madukara Kabupaten Banjarnegara mengenal dan memahami permainan 

bolabasket untuk meneruskan kejenjang Sekolah Menengah Pertama. 

2. Karakteristik mereka yang cenderung masih suka bermain dan bergerak 

bebas tanpa intruksi yang membuat siswa hanya sekedar bermain. 



9 
 

 
 

3. Kurangnya cara pembelajaran dengan menggunakan metode baru bagi guru 

penjasorkes, sehingga pembelajaran masih kurang variatif dan kurang 

menarik sehingga belum dikemas dalam bentuk modifikasi. 

4. Belum adanya media pembelajaran Smart Card atau kartu cerdas tentang 

teknik dasar bolabasket untuk siswa. 

5. Masih banyaknya siswa sekolah dasar yang belum bisa mempelajari tentang 

gerak teknik dasar bolabasket. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana cara 

mengembangkan model media Smart Card untuk pembelajaran bolabasket 

dilihat dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor yang mampu memberikan 

dorongan serta semangat untuk lebih aktif mengikuti proses pembelajaran 

penjasorkes di SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2014 ?”. 

1.3 Tujuan Pengembangan 

       Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menghasilkan suatu produk 

“pengembangan model media Smart Card untuk pembelajaran bolabasket pada 

siswa kelas IV SD dilihat dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor yang mampu 

memberikan motivasi, dorongan, minat, dan semangat siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes, dan untuk lebih aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran penjasorkes di SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014”.   
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1.4 Manfaat Pengembangan 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Menambah pembendaharaan penelitian terbaru guna meningkatkan kualitas 

akademik 

2. Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan bidang studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi S1 

(PJKR) 

3. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

bolabasket, selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

landasan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis 

 
1.4.2 Bagi Guru Penjasorkes 

1. Sebagai masukan dan referensi bagi guru penjasorkes agar dalam proses 

belajar mengajar menggunakan cara-cara yang baru agar siswa lebih tertarik  

2. Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjasorkes untuk 

menciptakan terobosan-terobosan baru dan variasi mengajar dengan cara 

memodifikasi model media  pembelajaran bolabasket sehingga hasil belajar 

siswa baik, dan siswa lebih aktif untuk bergerak, serta siswa lebih senang 

mempelajari bolabasket. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes 

pada umumnya dan permainan bolabasket khususnya. 

 
1.4.3 Bagi Siswa 

1. Memudahkan siswa untuk materi pembelajaran bolabasket 

2. Untuk membangkitkan keinginan, motivasi, dan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa 



11 
 

 
 

3. Siswa semakin tertarik dan termotivasi untuk belajar permainan bolabasket 

dengan menggunakan model media yang baru 

 

1.5 Spesifikasi Produk  

Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan ini 

adalah model media Smart Card untuk pembelajaran bolabasket pada siswa 

kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara 

dalam bentuk kartu beserta buku panduan dan dilengkapi dengan permainan ular 

tangga yang disebut dengan Smart Card Bolabasket. 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

        Pentingnya pengembangan model media Smart Card pada siswa kelas IV 

SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara adalah untuk 

menarik minat dan motivasi siswa terhadap permainan bolabasket dengan 

menggunakan media kartu, melatih keterampilan gerak dasar anak dengan 

metode dan tahapan-tahapan gerak pada kartu, sehingga pembelajaran 

bolabasket menyenangkan dan menarik, melatih siswa agar bisa mengetahui 

peraturan dan pelanggaran bolabasket pada permainan ular tangga, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil penelitian, serta 

untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, selain itu 

merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran penjasorkes. Guru 

penjasorkes perlu mengembangkan suatu model media yang akan diberikan 

kepada siswa agar tujuan dari pembelajaran tercapai.  
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BAB II                                                                                                       

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Kajian Pustaka 

        Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai acuan berpikir secara 

ilmiah dalam rangka untuk pemecahan permasalahan. Pada kajian pustaka ini 

dimuat beberapa pendapat para pakar dan ahli. 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani  

        Menurut Adang Suherman (2000: 1) Pendidikan jasmani adalah pendidikan 

melalui aktivitas jasmani yang dijadikan sebagai media untuk mencapai 

perkembangan individu secara menyeluruh. Perolehan keterampilan dan 

perkembangan lain yang berisifat jasmaniah juga merupakan tujuan. Melalui 

pendidikan jasmani, siswa disosialisasikan ke dalam aktivitas jasmani termasuk 

keterampilan berolahraga. 

        Penjasorkes dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang 

tradisional dan sudut pandang modern. Sudut pandang tradisional menganggap 

manusia terdiri dari dua komponen utama yang dipilah-pilah, yaitu jasmani dan 

rohani. Oleh karena itu, penjasorkes diartikan sebagai proses pendidikan untuk 

keselarasan tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa. Sedangkan penjasorkes 

menurut pandangan modern menganggap manusia sebagai kesatuan yang utuh. 

Maka pendidikan jasmani melalui proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani (Adang Suherman, 2000: 22). 

       Samsudin (2008: 2) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan 

suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang di desain untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan 
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emosi. Lingkungan belajar diatur seksama untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif 

setiap siswa. 

        Berdasarkan uraian diatas dapat dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan jasmani adalah aktivitas yang melibatkan semua anggota tubuh untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani dan merupakan bagian dari pendidikan. 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

        Menurut Adang Suherman (2000: 22), sama  halnya dengan pengertian 

pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani seringkali dituturkan dalam 

redaksi yang beragam, namun keragaman penuturan tujuan pendidikan jasmani 

tersebut pada dasarnya bermuara pada pengertian pendidikan jasmani itu 

sendiri. Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan 

melalui aktivitas jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan jasmani.  

        Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan 

pendidikan jasmani tidak melulu hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi 

juga aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual. 

       Karena tujuan pendidikan jasmani bersifat menyeluruh, maka tidak jarang 

kita menemukan rumusan tujuan jasmani yang penuturan dan pengklasifikasinya 

beraneka ragam. 

        Menurut Adang Suherman (2000: 23) secara umum tujuan pendidikan 

jasmani di klasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu: 

1. Perkembangan Fisik 
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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 gerakan secara 

efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

3. Perkembangan Mental 

Tujuan ini berhubungan kemampuan berfikir dan menginterprestasikan 

keseluruh pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam 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. 

        Dalam tujuan pendidikan jasmani, perkembangan fisik, gerak, mental, dan 

sosial merupakan aspek yang dibutuhkan dalam penggunaan media Smart Card, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah 

kemampuan keseluruhan yang ada didalam tubuh manusia agar bisa bergerak 

berpikir, dan menyesuaikan hingga tujuan tersebut bisa tercapai. 

2.1.3 Fungsi Pendidikan Jasmani 

        Menurut Samsudin (2008: 3-5) mengemukakan bahwa fungsi dari 

pendidikan jasmani terbagi menjadi enam aspek, yaitu: 

1. Aspek Organik 
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1) Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu 

dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki 

landasan untuk pengembangan keterampilan 

2) Meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan 

oleh otot atau kelompok otot 

3) Meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot 

untuk menahan kerja dalam waktu lama 

4) Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk 

melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu yang 

relatif lama 

5) Meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi 

cedera 

2. Aspek Neuromuskuler 

1) Meningkatkan keharmonisan antara fungsi otot dan saraf. 

2) Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti: berjalan, berlari, 

melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, 

bergulir, dan menarik 

3) Mengembangkan keterampilan non-lokomotor, seperti: mengayun, 

melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, 

membongkok 

4) Mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti: memukul, 

menendang, menangkap, berhenti, melempar, merubah arah, 

memantulkan, begulir, memvoli 
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5) Mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti: ketepatan, irama, rasa, 

gerak, power, waktu reaksi, kelincahan 

6) Mengembangkan keterampilan olahraga, seperti: sepak bola, softball, 

bola voli, bolabasket, tenis, dll 

7) Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti: menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang, dan lainnya 

3. Aspek Perseptual 

1) Mengembangkan kemampuan menerima dan mengembangkan isyarat 

2) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat 

atau ruang, yaitu kemampuan mengenali obyek yang berada di depan, 

belakang, sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya 

3) Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu: kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang 

melibatkan tangan, tubuh, atau kaki 

4) Mengembangkan keseimbangan tubuh (statis dinamis) yaitu: kemampuan 

mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis 

5) Mengembangkan dominasi (dominancy) yaitu: konsistensi dalam 

menggunakan tangan atau kaki kanan/ kiri dalam melempar atau 

menendang 

6) Mengembangkan lateralitas (laterality) yaitu: kemampuan membedakan 

antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan 

atau kiri tubuhnya sendiri 

7) Mengembangkan image tubuh (body image) yaitu: kesadaran bagian 

tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang 
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4. Aspek Kognitif 

1) Mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, 

memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan 

2) Meningkatkan pengetahuan permainan, keselamatan dan etika 

3) Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang 

terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi 

4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya 

dengan aktivitas jasmani 

5) Meningkatkan kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang 

berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah 

yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya 

6) Meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem 

perkembangan melalui gerakan 

5. Aspek Sosial 

1) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana kita berada 

2) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan 

dalam situasi kelompok. 

3) Belajar berkomunikasi dengan orang lain 

4) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide 

dalam kelompok 

5) Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi 

sebagai anggota masyarakat 

6) Belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif 

7) Mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter yang moral yang 

baik 
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6. Aspek Emosional 

1) Mengembangkan respons yang sehat terhadap aktivitas jasmani 

2) Mengembangkan reaksi positif sebagai penonton 

3) Melepas ketegangan melalui aktivitas yang tepat 

4) Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas 

5) Menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan 

        Dari 6 aspek yang disampaikan Samsudin, dapat diambil kesmipulan bahwa 

fungsi dari pendidikan jasmani adalah satu kesatuan yang utuh dari semua asek 

khususnya kognitif, afektif, psikomotor, yang tidak dapat dipisahkan, dan 

kemampuan peserta didik untuk memiliki kemampuan mengembangkan 

keterampilan dalam upaya pemeliharaan kebugaran jasmani. 

2.1.4 Tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

        Menurut Bucher (1979) dalam Samsudin (2008: 17) mengemukakan tujuan 

pendidikan jasmani sekolah dasar adalah: 

1. Anak harus dipandang sebagai individu dengan kebutuhan fisik, mental, 

emosional dan sosial yang berbeda 

2. Keterampilan gerak dan kognitif harus mendapat penekanan 

3. Anak harus meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, kelenturan, 

kemampuan dan koordinasi serta harus belajar bagaimana faktor-faktor 

tersebut memainkan peran dalam kebugaran jasmani 

4. Pertumbuhan sosial dalam olahraga harus menjadi bagian penting dari 

semua program. 

        Sedangkan menurut Bennet, Howell dan Simri (1983) dalam Samsudin 

(2008: 17). Mereka mengidentifikasi elemen-elemen pendidikan jasmani yang 

lazim diberikan di sekolah dasar, adalah: 
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1. Gerak-gerak dasar yang meliputi jalan, lari, lompat/loncat, menendang, 

menarik, mendorong, mengguling (roll), memukul, keseimbangan, 

menangkap dan bergulir 

2. Game dan organisasi rendah dan lari berantin 

3. Aktivitas-aktivitas berirama, tari-tarian rakyat (rolk dance), bernyanyi, dan 

game musik (musical game) 

4. Dasar-dasar keterampilan untuk berbagai olahraga dan game, biasanya 

dimulai kira-kira pada tahun keempat atau kelima 

Di dalam tujuan pendidikan jasmani SD yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah  memenuhi 

kebutuhan anak akan gerak,sehingga tujuan yang dicapai dapat terpenuhi. 

 

2.1.5 Pengertian Pengembangan 

        Menurut Sugiyono (2009: 297), metode penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut. 

        Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall (1983) adalah 

suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. 

Langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian 

tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan 

produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan 

sesuai dengan latar dimana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi 

terhadap hasil uji lapangan (Punaji Setyosari 2010: 194). 
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        Lebih jauh menurut Seels dan Richey dalam buku Punaji Setyosari (2010: 

195), dalam bentuk yang paling sederhana penelitian pengembangan ini dapat 

berupa: 

1. Kajian tentang proses dan dampak rancangan pengembangan dan upaya-

upaya pengembangan tertentu atau khusus. 

2. Situasi dimana seseorang melakukan atau melaksanakan rancangan, 

pengembangan pembelajaran, atau kegiatan-kegiatan evaluasi dan mengkaji 

proses pada saat yang sama. 

3. Kajian tentang rancangan, pengembangan dan proses evaluasi 

pembelajaran baik yang melibatkan komponen proses secara menyeluruh 

atau tertentu saja. 

 

2.1.6 Pengertian Media 

        Menurut Soepartono (2000: 3) media adalah kata jamak dari medium, 

berasal dari bahasa latin yang berarti perantara atau pengantar. Pengertian 

secara harafiah ini slanjutnya menurunkan berbagai definisi yaitu media seirama 

dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Seperti yang dikatakan 

Dosen Program D2 PGSD Penjas (1991), AECT (Association for Education and 

Communication Technology) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang 

dipergunakan untuk memproses penyaluran informasi. Sedangkan NEA (National 

ducation Association) mendefinisikan media adalah segala hal yang 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta pirantinya 

untuk kegiatan tersebut. 

        Media sering juga disebut sebagai perangkat lunak yang bukan saja 

memuat pesan atau bahan ajar untuk disalurkan melalui alat tertentu tetapi juga 
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dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar. 

        Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga proses belajar atau melatih dapat berjalan 

dengan baik. 

 

2.1.6.1 Media Pembelajaran 

        Dalam pembuatan media hal-hal yang harus diperhatikan adalah tujuan 

pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana 

dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan 

menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Penggunaan media 

pembelajaran akan sangat membantu kelancaran, pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

        Pengertian media pembelajaran disini merupakan salah satu komponen 

yang tidak bisa diabaikan dalam mengembangkan sistem pengajaran yang 

berkualitas. Sesuai dengan pendapat Mulyani Sumantri (2000: 125) menuliskan 

menurut Briggs (1970) ialah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

perangsangan peserta didik untuk belajar, yaitu kesesuaian rangsangan tesebut 

dengan karakteristik siswa, tugas pembelajaran, bahan, dan transmisinya. 

Sedangkan menurut Wilbur Schramm, media pembelajaran adalah teknik 

pembawa informasi atau pesan pembelajaran.  

        Dengan memperhatikan definisi yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud media pembelajaran secara umum adalah 

segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dalam proses belajar-
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mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah 

dirumuskan. 

        Media pembelajaran di sekolah di gunakan dengan tujuan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan  kepada peserta didik untuk lebih memahami 

konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media 

yang paling tepat menurut sifat bahan ajar 

2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga 

lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar 

3. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena 

peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media 

tertentu 

4. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik 

5. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran 

6. Meningkatkan kualitas belajar-mengajar 

 
2.1.6.2 Manfaat Media Pembelajaran 

        Menurut Hamalik yang dikutip Azhar Arsyad (2002: 15) bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran 

juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi. 
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        Menurut Sudjana dan Rivai dalam bukunya Azhar Arsyad (2002: 24) 

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu: 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran 

3. Metode mengajar akan bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap pelajaran 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

        Pengelompokkan berbagai jenis media telah dikemukakan pula oleh 

beberapa ahli. Leshin, Pollock, dan Reigeluth dalam buku Mulyani Sumantri 

(1992: 55), mengklasifikasikan media ke dalam lima kelompok, yaitu: 

1. Media berbasis manusia  

Seperti guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan kelompok, field-trip 

2. Media berbasis cetak 

Buku, penuntun, buku latihan (workbook), alat bantu kerja, dan lembaran 

lepas 

3. Media berbasis visual  

Buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparasi, slide 

4. Media berbasis audio-visual 

Video, film, program slide-tape, televisi 
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5. Media berbasis komputer 

Pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext 

        Salah satu ciri media ini ialah bahwa ia membawa pesan atau informasi 

kepada penerima. Sebagian di antaranya memproses pesan atau informasi yang 

diungkapkan oleh siswa. Yang terpenting adalah pesan dan informasi disiapkan 

untuk kebutuhan dan kemampuan belajar seseorang serta dikembangkan agar 

siswa berpartisipasi dengan aktif selama proses belajar. 

        Pembelajaran memerlukan perpaduan indera yang berbeda untuk 

menyerap materi atau informasi yang disampaikan. Menurut Edgar Dale dalam 

Azhar Arsyad (2002: 5) memperkirakan bahwa perolehan pembelajaran melalui 

indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan melalui 

indera lainnya sekitar 12%. Media yang akan digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini berupa media pembelajaran Smart Card atau kartu cerdas 

berbentuk gambar. 

        Beberapa dasar pertimbangan pengklasifikasian media pembelajaran 

antara lain berdasarkan bentuk dan ciri-ciri fisiknya, berdasarkan jenis dan 

tingkat keabstrakan pengalaman belajar yang disampaikan berdasarkan indera 

yang difungsikan sebagai berikut:  

1. Klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya:   

Menurut Ch. Ismaniati (2001: 30) mengklasifikasikan media pembelajaran 

berdasarkan bentuk yaitu:  

1) Berdasarkan dimensinya:  

(1) Media dua dimensi 

(2) Media tiga dimensi  
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2) Berdasarkan penyajiannya:  

(1) Media tanpa diproyeksikan  

(2) Media yang diproyeksikan yaitu media proyeksi diam, dan media 

proyeksi bergerak 

3) Berdasarkan ciri fisiknya dikelompokkan menjadi delapan tipe yaitu:  

(1)  Benda sebenarnya, berbagai jenis media yang menampilkan pesan 

itu sendiri, ada beberapa macam seperti orang, kejadian, objek atau 

benda tertentu 

(2) Presentasi verbal 

(3) Presentasi grafis 

(4) Potret/ gambar diam (still picture) 

(5) Film (motion picture) 

(6) Rekam suara 

(7) Program 

(8) Simulasi 

2. Berdasarkan tingkat pengalaman yang disampaikan Edgar Dale dalam 

dalam Azhar Arsyad (2014: 14) mengklasifikasikan jenjang pengalaman 

dalam bentuk bagan yang terkenal dengan sebutan kerucut pengalaman 

(cone of experiences). Ch. Ismaniati (2001: 30) mengklasifikasikan media 

pembelajaran berdasarkan tingkat pengalaman yang disampaikan, sebagai 

berikut:  

1) Pengalaman langsung 

2) Pengalaman tiruan 

3) Pengalaman verbal   



26 
 

 
 

3. Klasifikasi berdasarkan indera yang menerima menurut Ch, Ismaniati (2001: 

30) sebagai berikut:   

1) Media audio 

2) Media visual  

3) Media audio-visual   

4. Berdasarkan jumlah penggunaannya menurut Ch. Ismaniati (2001: 30) 

sebagai berikut:  

1) Media pembelajaran individu 

2) Media pembelajaran kelompok  

3) Media pembelajaran masal 

        Uraian di atas menunjukkan bahwa media pembelajaran Smart Card atau 

kartu cerdas termasuk ke dalam media pembelajaran visual yang berupa 

gambar. Oleh karena itu dalam pembelajaran yang efektif sering kali 

membutuhkan penyampaian pesan berupa pengalaman langsung, lengkap dan 

memiliki kesan yang mendalam. 

 

2.1.7 Karakteristik Permainan Bolabasket 

        Bolabasket merupakan olahraga permainan yang menggunakan bola besar, 

dimainkan dengan tangan. Bola boleh dioper (dilempar ke teman), boleh 

dipantulkan ke lantai (ditempat atau sambil berjalan) dan tujuanya adalah 

memasukan bola ke basket (keranjang) lawan. Permainan dilakukan oleh dua 

regu masing-masing terdiri dari 5 (pemain) setiap regu berusaha memasukan 

bola ke keranjang lawan dan menjaga (mencegah) keranjangnya sendiri 

kemasukan sedikit mungkin. Lapangan terdiri dari tanah, atau lantai semen atau 

lantai papan, dibatasi oleh garis yang berbentuk empat persegi panjang 

berukuran 28 x 15 m (Sodikun, 1992: 8).  
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 Permainan bolabasket memiliki nilai-nilai tertentu yang sifatnya universal. 

Sebagai permainan yang sifatnya rekreasi, bolabasket bisa dimainkan mulia dari 

usia anak-anak sampai dewasa dan orang-orang yang sudah berusia cukup 

lanjut dapat memainkan permainan bolabasket baik oleh pria maupun oleh 

wanita, dengan aturan permainan yang dimodifikasi sesuai dengan usia dan 

kemampuan fisik. Kebutuhan untuk melakukan gerakan-gerakan yang 

bertenaga, juga dapat terpenuhi dengan bermain bolabasket. Berlari dengan 

cepat dan berhenti tiba-tiba, melempar, menangkap, melompat, dan mendarat 

dalam keseimbangan tubuh yang baik, merupakan beberapa keterampilan yang 

paling banyak dilakukan dalam bermain bolabasket. Daya tahan kerja jantung 

yang baik, merupakan nilai kesehatan fisik paling utama yang diperoleh dalam 

bermain bolabasket, di samping tentunya perolehan kekuatan otot-otot dan 

kemampuan koordinasi gerak tubuh yang sempurna. Permainan bolabasket 

dapat dimodifikasi dengan mudah sesuai dengan situasi di dalam interaksi sosial. 

Jumlah pemain juga tidak harus lima orang sesuai peraturan resminya, tetapi 

bisa kurang dari jumlah yang sebenarnya (Danu Hoedaya, 2004: 9). 

2.1.7.1 Sarana dan Prasarana 

1. Lapangan Bolabasket 

        Menurut peraturan resmi bolabasket 2012 Lapangan harus rata, memiliki 

permukaan keras yang bebas dari segala sesuatu yang menghalangi. Ukuran 

lapangan dengan panjang 28 m dan lebar 15 m yang diukur dari sisi dalam garis 

batas. 
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Gambar 1. Lapangan bolabasket 

Sumber: PERBASI, (2012: 3) 

2. Papan Pantul 

        Papan pantul pada lapangan bolabasket terdiri dari dua bagian. Kedua 

papan pantul harus terbuat dari kayu keras setebal 3 cm atau bahan lain yang 

cocok dan mempunyai derajat kekakuan (kekerasan) yang sama dengan kayu. 

Ukuran papan pantul adalah panjang 1,80 m dan lebar 1,20 m. Pada papan 

pantul terdapat empat persegi panjang yang berukuran panjang (horisontal) 0, 59 

m dan lebar (vertikal) 0,45 m. Empat persegi panjang ini dipergunakan untuk 

arahan memantulkan bola supaya bola masuk ke ring (PERBASI, 2012: 3)..  

3. Bola 

        Bola yang digunakan terbuat dari kulit, karet, atau bahan sintesis lainnya. 

Berat bola adalah 567-650 gram. 

 

 

 

 

Gambar 2. Bolabasket 
Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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2.1.7.2 Teknik Dasar Bolabasket 

        Ada empat cara dasar menggerakkan bolabasket, yaitu: menggiring 

(dribbling), operan (passing), tembakan (shooting) dan menangkap (catching). 

1. Menggiring (Dribbling) 

        Mendribel adalah salah satu dasar bolabasket yang pertama diperkenalkan 

kepada para pemula, karena ketrampilan ini sangat penting bagi setiap pemain 

yang terlibat dalam permainan bolabasket. Jangan menunduk. Gunakanlah mata 

dan pandangan sekeliling untuk memperhatikan lapangan dan rekan-rekan 

timmu. Usahakanlah untuk dapat merasakan bola. Percayai tanganmu. Jangan 

menundukan pandangan untuk melihat bola. Kamu harus tetap waspada 

terhadap posisi pemain lawan dan mengetahui posisi rekan-rekan tim sehingga 

kamu bisa memanfaatkan jika ada peluang untuk mencetak angka, atau 

mengumpan bola jika pemain bertahan menghalangimu. 

Gunakanlah telapak jemarimu. Bola harus bersentuhan dengan telapak 

jemarimu setiap kali memantul. Jangan pernah mendribel bola menggunakan 

telapak tangan. Menjaga agar bola tetap berada di telapak tangan jemarimu akan 

memberikan kontrol lebih besar dan memperkecil kemungkinan kamu melakukan 

pelanggaran dribel, yang menyebabkan bola berpindah tangan. (Jon Oliver, 

2007: 49-51). 

2. Mengoper Bola (Passing)  

        Umpan yang tepat adalah salah satu kunci keberhasilan serangan sebuah 

tim dan sebuah unsur penentu tembakan tembakan yang berpeluang besar 

mencetak angka.  
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1) Umpan Dada (Chest Pass) 

        Untuk melakukan umpan, julurkanlah lenganmu ke arah sasaran. Saat 

lengamu sudah benar-benar terjulur, lecutkan bola sedikit demi sedikit hingga 

lepas dari telapak jari-jarimu. Di akhir gerak ini, jari-jarimu menunjuk ke arah 

sasaran, dan ibu jari harus menunjuk ke bawah. Gerak jari dan ibu jari ini akan 

membuat bola sedikit melintir saat melayang ke arah sasaran. (Jon Oliver, 2007: 

36). 

2) Umpan Pantul (Bounce Pass) 

        Umpan pantul efektif digunakan jika mengumpankan bola rendah ke 

seorang rekan melewati seorang pemain bertahan. Untuk melakukan umpan 

pantul, gunakanlah teknik mengumpan seperti umpan dada. Alih-alih 

melemparkan bola langsung ke rekanmu, pantulkanlah bola ke lantai lapangan 

sekitar dua pertiga jarak antara kamu dan rekanmu. Setelah menyentuh lantai 

lapangan, bola akan memantul ke tangan rekanmu, biasanya dengan ketinggian 

sekitar pinggang. Pastikan untuk melakukan gerak lanjut lemparan dengan 

mengarahkan lenganmu ke arah sasaran di lantai lapangan setelah melepaskan 

bola. Jika perlu, melangkahkan maju ke arah sasaranmu dengan salah satu kaki 

ketika mengumpankan bola untuk menambah kekuatan lemparan umpan 

tersebut. 

3) Umpan Diatas Kepala (Overhead Pass) 

        Umpan diatas kepala efektif digunakan ketika mengumpan bola ke seorang 

rekan melewati kepala pemain bertahan. Untuk melakukan umpan atas kepala, 

letakkan kedua tangan dikedua sisi bola. Posisikan bola di belakang kepalamu. 

Gerakkan lenganmu ke arah sasaran dengan melakukan gerak maju yang cepat. 

Ketika lenganmu bergerak maju kearah sasaran, lecutkan pergelanganmu dan 
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lepaskan bola. Lecutan pergelangan tangan akan semakin memperkuat 

lemparan. Pastikan untuk melakukan gerak lanjut lemparan dengan 

mengarahkan lengan dan tanganmu ke sasaran dengan salah satu kaki ketika 

mengumpankan bola untuk memperkuat lemparan umpan tersebut. 

3. Menembak Bola (Shooting) 

        Menembak bola ada cara untuk mendapatkan point sebanyak-banyaknya. 

Untuk mendapatkan posisi tembak yang berdaya guna (sasaran tembakan), 

harus memulai dengan posisi tubuh yang benar. Berdiri dengan kaki agak 

terhuyung, bahu terbuka lebar, berat badan terpusat pada jantung kaki, jari-jari 

kaki mengarah ke ring basket, lutut ditekuk, dan tubuh agak membungkuk mulai 

dari pinggang. Ini adalah posisi siap yang bagus untuk menerima umpan atau 

setelah mendrible ke daerah lawan. 

        Didalam teknik shooting yang digunakan adalah teknik dasar set and 

jumpshoot. Artinya siswa melakukan shooting tanpa lompatan dan menggunakan 

lompatan. Karena melihat karekteristik peserta didik yang memang banyak 

menggunakan lompatan sehingga shooting yang digunakan adalah teknik 

jumpshoot. Teknik ini digunakan karena ada beberapa faktor yaitu siswa kurang 

kuat untuk melempar bola kedalam ring sehingga perlu adanyang lompatan. 

4. Menangkap Bola (Catching) 

Menangkap bola terdiri dari dua macam, yaitu: 

1) Menangkap bola dengan tinggi diatas pinggang dengan dua tangan, 

posisikan kedua tangan saling berdekatan dengan ibu jari telunjuk nyaris 

besentuhan. Dengan kedua tangan saling berdekatan dengan sasaran, kecil 

kemungkinan bola meleset dari jemari atau keluar dari lapangan. 
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Gunakanlah telapak jari-jari tangan, bukan telapak tangan, untuk menangkap 

bola. 

2) Menangkap bola di bawah ketinggian pinggang dengan dua tangan, tekuklah 

lutut sehingga tubuh merendah. Posisikan kedua tangan agar saling 

berdekatan, dengan jari-jari mengarah ke lantai lapangan dan telapak tangan 

mengarah ke atas. Sekali lagi, gunakan telapak tangan untuk menangkap 

bola. (Jon Oliver, 2007: 41). 

2.1.8 Bermain dan Permainan 

2.1.8.1 Pengertian Bermain dan Permainan 

        Sukintaka (1992: 2) menerangkan bahwa bermain merupakan aktivitas 

jasmani anak yang dilakukan dengan rasa senang, serta kaitan bermain sebagai 

wahana pencapaian dengan rasa senang serta kaitan bermain sebagai wahana 

pencapaian tujuan pendidikan. 

        Schaller dan Lazaruz dalam buku Sukintaka (1992: 4) menerangkan bahwa 

permainan itu merupakan kegiatan manusia yang berlawanan dengan kerja dan 

kesungguhan hidup, tetapi permainan itu merupakan imbangan antara kerja 

dengan istirahat. Orang yang merasa penat, ia akan bermain untuk mengadakan 

pelepasan agar dapat mengembalikan kesegaran jasmani. 

       Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan 

jasmani. Oleh karena itu, permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan 

yang sama dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani. 

        Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani 

karena bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama dengan tujuan 

pendidikan jasmani. Anak akan merasa senang jika dalam pelajaran pendidikan 
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jasmani diberikan permainan. Dengan demikan bermain dapat 

mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, 

perilaku, dan meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek pribadi manusia. 

2.1.8.2 Fungsi Bermain Dalam Pendidikan 

        Menurut Bigo, Khontsam dan Palland (1950) dalam Sukintaka (1992: 5-6) 

menyatakan bahwa fungsi bermain dalam pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Permainan merupakan salah satu dari banyak wahana untuk membawa 

anak kepada hidup bersama atau bermasyarakat. Anak akan memahami 

dan menghargai dirinya dan temannya 

2. Dalam permainan anak akan mengetahui kekuatannya, menguasai alat 

bermain, dan mengetahui sifat anak 

3. Dalam permainan, anak akan mempunyai suasana yang tidak hanya 

mengungkapkan semua sifat aslinya 

4. Dalam permainan anak mengungkapkan macam-macam emosinya, dan 

sesuai dengan yang diperolehnya saat itu jenis emosi itu diungkapkannya, 

serta tidak mengarah pada prestasi 

5. Dalam bermain anak akan dibawa pada kesenangan, kegembiraan, dan 

kebahagiaan dalam dunia kehidupan anak 

6. Permainan akan mendasari kerjasama. Taat kepada peraturan permainan, 

pembinaan watak jujur dalam bermain dan 

7. Bahaya dalam bermainan dapat saja timbul dan keadaan ini akan banyak 

gunanya dalam hidup yang sesungguhnya. 
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2.1.8.3 Perlunya Bermain Untuk Anak 

        Kesempatan untuk bermain yang berarti melatih diri adalah syarat mutlak 

bagi anak untuk pertumbuhannya. Melalui kegiatan bermain atau aktivitas 

permainan anak diarahkan kepada pola-pola pengembangan yaitu: 

1. Pribadi yang positif dan menyenangkan 

2. Biologis dan pendidikan 

3. Kestabilan dan pengendalian emosi untuk keseimbangan mental, dan 

4. Kecepatan proses hubungan hidup antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. (Depdiknas, 2004: 7). 

2.1.8.4 Konsep Belajar Sambil Bermain 

        Unsur ketertarikan dan kegembiraan sangat penting untuk dimunculkan 

dalam proses pembelajaran bolabasket terutama bagi siswa sekolah dasar kelas 

bawah, disertai dengan permainan ular tangga akan membuat peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran lebih terpacu. Diungkapkan oleh 

Sukintaka (1992: 1) bahwa rasa senang pada peserta didik merupakan modal 

utama untuk menimbulkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pendidikan 

atau proses belajar gerak. 

        Konsep belajar sambil bermain dengan menggunakan media pembelajaran 

sudah saatnya dilakukan dalam proses pembelajaran dan latihan untuk semua 

cabang olahraga khususnya bolabasket. Disamping bisa memacu anak lebih 

semangat dalam belajar juga dapat memudahkan guru atau pelatih dalam proses 

pembelajaran. Tujuan konsep belajar sambil bermain adalah untuk memacu 

motivasi peserta didik supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran bolabasket. 
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2.1.9 Kartu 

        Menurut KBBI kartu yaitu kertas tebal berbentuk persegi panjang untuk 

berbagai keperluan.  

        Menurut Ch. Ismaniati (2001: 40) media kartu atau flash cards biasanya 

berisi kata-kata, gambar, atau kombinasinya, dapat digunakan untuk 

mengembangkan perbendaharaan kata-kata dalam mata pelajaran bahasa. 

Kelebihan media kartu selain bentuknya sederhana, mudah dibuat, juga praktis 

(mudah disimpan, dibawa, dan dimainkan). 

        Tujuan penggunaan media kartu menurut Ch. Ismaniati (2001: 42) antara 

lain: 

1. Membangkitkan keinginan dan minat baru pada siswa. Melalui alat/ media 

siswa akan memperoleh pengalaman lebih luas dan lebih kaya. Dengan 

demikian persepsinya akan menjadi lebih tajam dan pengertiannya lebih 

tepat, sehingga akan menimbulkan keinginan dan minat belajar yang baru. 

2. Membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar. Media 

pendidikan memberikan pengaruh psikologis terhadap siswa 

3. Memberikan pengalaman yang menyeluruh, pengalaman yang konkrit 

berintegrasi menjadi pengertian/ kesimpulan yang abstrak. 

        Lebih lanjut John Latuheru menyatakan, keuntungan yang diperoleh dari 

media kartu adalah: 

1. Dapat menterjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik 

2. Dapat dengan mudah ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, dan 

surat kabar di perpustakaan 

3. Mudah digunakan 

4. Dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 



36 
 

 
 

5. Menghemat waktu dan tenaga guru 

6. Menarik perhatian siswa 

        Menurut John D. Latuheru (1988: 41) dalam Ch. Ismaniati, media kartu 

adalah media pandang yang tidak diproyeksikan. Media ini antara lain berupa: 

gambar, grafik, model, dan benda asli. 

        Kekurangan penggunaan media kartu adalah terkadang ukurannya terlalu 

kecil untuk kelompok siswa yang cukup besar dan tanggapan siswa bisa berbeda 

terhadap gambar yang sama. Karena keaktifan dari siswa masih banyak 

kekurangan dalam pembuatan media kartu sehingga anak senang untuk 

memainkannya. Namun demikian, bila dibandingkan dengan keuntungan yang 

diperoleh media kartu tetap baik digunakan dalam proses pembelajaran, minimal 

peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya dan 

juga terbantu imajinasinya. Media kartu bergambar dapat melatih otak kanan 

anak untuk mengingat gambar yang nantinnya mampu meningkatkan 

keterampilan dan memotivasi siswa dalam menguasai teknik dasar bolabasket. 

2.1.10 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Sekolah Dasar 

        Menurut Syamsu Yusuf LN (2007: 178), mengatakan bahwa macam-

macam perkembangan dan penjelasannya: 

1) Perkembangan Intelektual 

Pada usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar mereaksi 

rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang 

menurut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif (seperti: 

membaca, menulis, menghitung). Periode ini ditandai dengan tiga 

kemampuan atau kecakapan baru, yaitu mengklasifikasikan 
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(mengelompokkan), menyusun, atau mengasosiasikan (menghubungkan 

atau menghitung) angka-angka atau bilangan. Kemampuan yang berkaitan 

dengan perhitungan (angka), seperti menambah, mengurangi, mengkalikan, 

dan membagi. Disamping itu pada akhir masa ini anak sudah memiliki 

kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar 

diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir 

atau daya nalarnya. Kepada anak sudah dapat diberikan dasar-dasar 

keilmuan, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Di samping itu, kepada 

anak diberikan juga pengetahuan-pengetahuan tentang manusia, hewan, 

lingkungan alam sekitar dam sebagainya. Untuk mengembangkan daya 

nalarnya dengan melatih anak untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, 

atau penilaiannya terhadap berbagai hal, baik yang dialaminya maupun 

peristiwa yang terjadi dilingkungannya. 

2) Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian 

ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan 

dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan 

menggunakan kata-kata, kalimat sunyi, lambang, gambar, atau lukisan. 

Dengan bahasa, semua manusia dapat mengenai dirinya, sesama manusia, 

alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Pada 

masa usia sekolah dasar, anak sudah menguasai 2.500 kata. 

3) Perkembangan Sosial 

Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial. Dapat juga dikatakan sebagai proses belajar 
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menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral 

(agama). Perkembangan anak pada usia sekolah dasar ditandai dengan 

adanya perluasan hubungan sosial, disamping dengan keluarga juga dia 

mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, 

sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. 

4. Perkembangan Emosi 

Menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi 

secara kasar tidaklah diterima di masyarakat. Oleh karena itu, dia mulai 

belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. 

Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan 

(pembiasaan). 

5. Perkembangan Moral 

Anak mulai mengenal konsep moral (mengenal benar salah atau baik buruk) 

pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya, mungkin anak tidak 

mengerti konsep moral ini, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. 

6. Perkembangan Penghayatan Keagamaan 

Periode usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama 

sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Kualitas keagamaan anak akan 

sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang 

diterimanya. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan agama sekolah 

dasar mempunyai peranan yang sangat penting. 

7. Perkembangan Motorik 

Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka 

perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap 

gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Pada masa ini 
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ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik lincah. oleh karena 

itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang 

berkaitan dengan motorik ini, seperti menulis, menggambar, melukis, 

mengetik, berenang, main bola, dan atletik. Perkembangan fisik yang normal 

merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam 

bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan 

motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Pada masa 

usia sekolah dasar kematangan motorik ini pada umumnya dicapainya, 

karena itu mereka sudah siap menerima pelajaran keterampilan. 

 
2.1.10.1. Karakteristik Anak Besar Usia 6-12 Tahun 

        Karakteristik perkembangan anak dari beberapa ranah dalam bukunya, 

Syamsu Yusuf LN, adalah: 

1. Perkembangan Intelektual (kognitif) 

       Periode ini ditandai dengan tiga kemampuan atau kecakapan baru yaitu, 

mengklasifikasikan, menyusun, mengasosiasikan (menghubungkan atau 

menghitung) angka-angka atau bilangan. Kemampuan yang berkaitan 

dengan perhitungan (angka), seperti menambah, mengurangi, mengalikan, 

dan membagi. Disamping itu pada masa ini anak sudah memiliki 

kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

2. Perkembangan Moral (afektif) 

Pada akhir usia sekolah dasar, anak sudah dapat memahami alasan uang 

mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak dapat mengasosiasikan 

setiap bentuk perilaku dengan konsep benar-salah atau baik-buruk. 

Misalnya, dia memandang atau menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, 

dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk. 
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Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan 

guru adalah suatu yang benar atau baik. 

3. Perkembangan Motorik (psikomotor) 

Kaitannya dengan perkembangan motorik anak, pada masa sekolah dasar 

motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya 

sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Pada masa ini ditandai 

dengan kebutuhan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, 

usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang 

berkaitan dengan motorik ini, seperti menulis, menggambar, melukis, 

mengetik (komputer), berenang, main bola, atletik. 

       Menurut Syamsu Yusuf LN, (2007: 25) menjelaskan bahwa masa kelas-

kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 tahun atau 10 sampai umur 12 atau 

13 tahun. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini adalah: 

1. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan yang praktis 

2. Amat realistik, ingin mengetahui, ingin belajar 

3. Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran 

khusus, yang oleh para ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai 

mulai menonjolnya faktor-faktor (bakat-bakat khusus) 

4. Sampai umur kura-kira 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang 

dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. 

Selepas umur ini pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan 

bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya 
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5. Pada masa ini, anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran yang 

tepat (sebaik-baiknya) mengenai prestasi sekolah 

6. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya biasanya 

untuk dapat bermain bersama-sama. Dalam permainan itu biasanya anak 

tidak lagi terikat kepada peraturan permainan yang tradisional (yang sudah 

ada), mereka membuat peraturan sendiri 

Masa keserasian pada sekolah ini diakhiri dengan suatu masa yang   

biasanya disebut peoral 

        Sedangkan menurut Anario dan Cowll, (dalam Sukintaka, 1992: 41) anak 

kelas I dan II sekolah dasar mempunyai karakteristik dari segi jasmani, mental: 

1. Jasmani 

1) Waktu reaksi lambat, koordinasi jelek membutuhkan variasi otot-otot, 

senang memanjat, berkelahi, dan mengejar 

2) Aktif, enerjik dan senang pada suara berirama 

3) Tukang lembek dan mudah berubah bentuk 

2. Psikologi atau mental 

1) Bentuk perhatian singkat 

2) Rasa ingin tahu besar, ingin menemukan dan mengetahui semua yang 

dilihat 

3) Ada perkembangan kemampuan untuk mengontrol organ untuk berbicara 

4) Ada peningkatan terhadap aktivitas yang disenangi 

5) Tertarik terhadap semuanya 

6) Menunjukkan keinginan berkreatif 

        Anak memerlukan aktivitas fisik yang cukup agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Melakukan aktivitas gerak tubuh bukan hanya 
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bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik semata melainkan juga 

sangat penting untuk perkembangan daya pikir dan kreatifitasnya. Menurut 

Husdarta (2000: 76-77) aktivitas yang diperlukan bagi anak usia 6-12 tahun 

adalah: 

1. Aktivitas keterampilan yang ada tujuannya: 

1) Bermain dalam situasi berlomba atau bertanding 

2) Aktivitas pengujian diri 

3) Aktivitas menggunakan alat-alat 

4) Pengenalan cabang-cabang olahraga tertentu yang sederhana 

5) Berlatih melakukan gerakan berulang-ulang untuk menguasai 

keterampilan tertentu. 

2. Aktivitas Beregu: 

1) Aktivitas permainan atau perlombaan beregu 

2) Menari berkelompok membentuk formasi tertentu 

3. Aktivitas Mencoba-coba: 

1) Aktivitas menyesuaikan tugas dengan cara dan kemampuan sendiri 

2) Aktivitas gerak bebas dan tari kreatif 

4. Aktivitas Latihan Fisik dan Latihan Keberanian: 

1) Latihan kemampuan fisik yang berunsur gerak: jalan, lari, lompat, lempar, 

dan tangkap 

2) Bermain kombatif perang-perangan, dan kejar-kejaran 

3) Latihan relaksasi 

        Berbagai macam kegiatan olahraga perlu dilakukan agar dapat memberikan 

rangsangan untuk berkembang secara serasi, oleh karena itu perlu dberikan 

aktivitas: 
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1. Olahraga perorangan, olahraga berpasangan, maupun olahraga beregu 

2. Olahraga untuk pembinaan kesegaran jasmani 

2.2 Kerangka Berpikir 

        Melihat dan mempertimbangkan karakteristik anak usia 9 tahun atau kelas 

IV SD, perlu adanya pengembangan model pembelajaran menggunakan media. 

Pada pembelajaran penjasorkes dengan kondisi saat ini yaitu guru dalam 

berbagai jenis materi pembelajaran, dengan contoh pembiasaan siswa hanya 

diberi tugas tanpa memperhatikan kemampuan dan daya tangkap masing-

masing siswa berbeda, perlu adanya pembelajaran yang efektif, kreatif, dan 

menyenangkan, sehingga siswa dalam melaksanakan pembelajaran tidak 

merasa bosan dan hasil belajar siswa akan maksimal. Hal semacam ini bisa jadi 

tidak akan menambah pengetahuan para peserta didik atau siswa tentang 

permainan bola besar menggunakan media. Karena sebagian besar anak 

setelah lulus dari sekolah dasar tentunya akan melanjutkan ke jenjang sekolah 

lanjutan dan permainan bolabasket ini akan menjadi bekal bagi mereka yang 

meneruskan ke sekolah lanjutan.  

        Pengembangan model media untuk pembelajaran bolabasket harus 

diwujudkan karena akan mendukung berjalannya pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan. 

        Oleh sebab itu dibuatlah suatu model pembelajaran menggunakan media 

kartu agar peserta didik dalam pembelajaran bolabasket lebih paham 

mengetahui tahapan-tahapan gerak dalam teknik dasar bolabasket dan siswa 

lebih tertarik dan termotivasi serta menyenangkan untuk mengikuti pembelajaran 

terutama pembelajaran bolabasket. 
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BAB III                                                                                                  

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

        Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis 

penelitian (research-based development). Menurut Borg dan Gall seperti yang 

dikutip  Punaji Setyosari (2010: 215), penelitian pengembangan adalah suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan.  

        Model pengembangan yang akan dikembangkan adalah model media 

Smart Card untuk pembelajaran bolabasket pada siswa kelas IV SDIT Permata 

Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. 

        Prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua 

tujuan utama yaitu: pengembangan produk dan menguji keefektifan produk 

dalam mencapai tujuan.  

        Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

langkah utama, yaitu: 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi yang meliputi kajian pustaka, 

pengamatan, atau observasi lapangan. Penelitian awal sangatlah penting 

dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan 

pengembangan. 

2. Mengembangkan produk awal (berupa kartu dan peraturan permainan tepuk 

kartu, ulartangga, dan bolabasket penuh tantangan), dari hasil analisis 

kebutuhan diatas makan langkah selanjutnya adalah pengembangan format 
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 produk awal mencakup bahan-bahan pelajaran, hand books, dan alat 

evaluasi. 

3. Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli bolabasket dan satu ahli 

pembelajaran penjasorkes, serta uji coba I, dengan menggunakan kuisioner 

dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. Uji coba ini 

dilakukan terhadap format program yang dikembangkan apakah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

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

uji coba I. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal yang 

dibuat oleh peneliti. 

5. Uji coba I dilakukan terhadap 10 siswa. Data hasil belajar dikumpulkan dan 

dianalisis dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. 

6. Revisi produk kedua yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba I adalah 

revisi yang dikerjakan berdasarkan hasil uji coba I dengan melibatkan 

subyek yang lebih besar, dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan 

keberhasilan produk dalam mencapai tujuan dan mengumpulkan informasi 

untuk meningkatkan program untuk keperluan perbaikan selanjutnya. 

7. Uji coba II dilakukan melibatkan 20 siswa yang berasal dari kelas IV SD 

disertai kuesioner bagi siswa kemudian dilakukan analisis. 

8. Revisi produk akhir adalah revisi yang dikerjakan berdasarkan uji lapangan. 

9. Hasil akhir pengembangan model media Smart Card untuk pembelajaran 

bolabasket bagi siswa kelas IV SDIT Permata Hati yang dilakukan melalui 

revisi uji coba lapangan. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

        Prosedur pengembangan model media Smart Card untuk pembelajaran 

bolabasket, dilakukan beberapa tahap yaitu: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Pengembangan Media Pembelajaran Smart Card Bolabasket 
(Borg dan Gall dalam Sugiyono, 2010). 
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3.2.1 Analisis Kebutuhan 

        Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan 

penelitian ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah model media 

Smart Card untuk pembelajaran bolabasket ini dibutuhkan atau tidak di SDIT 

Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Pada tahap ini 

peneliti melakukan studi pendahuluan dan pengamatan  meliputi pengumpulan 

informasi, dan observasi. Observasi awal yaitu melakukan pengamatan terhadap 

anak SD yang melakukan latihan dibeberapa club di Banjarnegara, setelah itu 

peneliti melakukan observasi di SDIT Permata Hati yaitu tentang sarana 

prasarana yang ada dan aktivitas permainan dan olahraga dalam pembelajaran 

penjasorkes dan melakukan wawancara dengan guru penjasorkes. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk pengembangan model media Smart Card untuk 

pembelajaran bolabasket. Pembuatan produk yang dikembangkan peneliti 

adalah membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh 

satu ahli bolabasket dan satu guru penjasorkes sebagai ahli pembelajaran 

penjasorkes, serta uji coba kelompok kecil. 

3.2.2.1 Validasi Ahli 

        Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diuji cobakan kepada 

subyek, produk yang dibuat di evaluasi terlebih dahulu oleh ahli bolabasket dan 

ahli pembelajaran penjasorkes. Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa 

masukan dan saran terhadap produk yang telah dibuat, digunakan sebagai 

acuan dasar pengembangan produk. 
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3.2.2.2 Uji Coba I 

 Pelaksana uji coba I dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) 

menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) menyusun 

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

3.2.3 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. 

3.2.4 Uji Coba II 

        Uji coba II bertujuan untuk mengetahui keefektifan perubahan yang telah 

dilakukan pada evaluasi ahli serta pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap 

produk yang dikembangkan dengan menggunakan subyek uji coba 20 siswa 

kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. 

3.2.5 Revisi Produk Akhir 

        Revisi produk dari hasil uji coba II yang telah di ujicobakan siswa kelas IV 

SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. 

3.2.6 Produk Akhir 

        Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa 

pengembangan model media Smart Card untuk pembelajaran bolabasket. Hal 

tersebut, dapat digunakan sebagai alternatif proses pembelajaran yang menarik, 

inovatif dan efisien dalam penyampaian materi di pembelajaran penjasorkes. 
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3.3 Uji Coba Produk 

        Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui dua tahapan yaitu: (1) 

menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba yang terdiri dari uji 

coba I 10 siswa dan uji coba II 20 siswa, (3) menyusun instrumen pengumpulan 

data yang berupa kuisioner ahli dan kuisioner siswa, dan (4) menetapkan analisis 

data yang berupa kuisioner ahli dan kuisioner siswa. 

3.3.1 Desain Uji Coba 

        Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada 

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

bolabasket (Dr. Taufiq H, M. Kes), dan satu ahli pembelajaran penjasorkes 

(Nanang Pratomo, S.Pd), dengan kualifikasi: (1) Dr. Taufiq H, M. Kes, adalah 

dosen bolabasket di FIK UNNES, (2) Nanang Pratomo, S.Pd adalah guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SDIT Permata Hati Kecamatan 

Madukara Kabupaten Banjarnegara dan beliau lulusan dari Universitas Negeri 

Semarang jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.  

        Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan peralatan, 

perlengkapan pemain, peraturan permainan. Untuk menghimpun data dari para 

ahli dilakukan dengan cara memberikan draft model awal dengan disertai lembar 

evaluasi kepada para ahli bolabasket dan ahli pembelajaran penjasorkes. Hasil 

evaluasi dari para ahli yang berupa penilaian dan saran terhadap produk yang 

telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

        Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksankan terdiri dari: 
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3.3.1.1 Uji Coba I: Kelompok Kecil         

        Setelah membuat produk pembelajaran maka di uji cobakan pada siswa 

kelas IV SDIT Permata Hati dengan sampel 10 siswa. Pengambilan siswa 

sebagai sampel dilakukan secara acak random sampling dengan tujuan semua 

siswa memperoleh kesempatan yang sama sebagai sampel.  

3.3.1.2 Revisi Produk Pertama 

        Hasil data dari evaluasi satu ahli bolabasket dan satu ahli pembelajaran 

penjasorkes, serta uji coba I tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan 

untuk merevisi produk yang telah dibuat. 

3.3.1.3 Uji coba II: Kelompok Besar 

        Setelah mengetahui hasil analisis uji coba I serta revisi produk pertama. 

Selanjutnya dilakukan uji coba II (lapangan). Uji coba II dilakukan pada 20 siswa 

kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. 

3.3.2 Subjek Uji Coba  

        Subjek penelitian yang terlibat dalam uji coba pengembangan model media 

Smart Card untuk pembelajaran bolabasket adalah sebagai berikut: 

b. Satu orang ahli Bolabasket 

c. Satu orang guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

d. Siswa dalam uji coba skala kecil sebanyak 10 anak 

e. Siswa dalam uji coba skala besar sebanyak 20 anak 

3.4 Rancangan Produk 

        Merupakan rencana keseluruhan dari model pengembangan produk, yang 

diciptakan peneliti dalam penelitian ini berupa pengembangan model media 
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Smart Card untuk pembelajaran bolabasket pada SDIT Permata Hati Kecamatan 

Madukara Kabupaten Banjarnegara. 

3.4.1 Smart Card Bolabasket 

        Smart Card bolabasket dalam penelitian ini adalah model media dalam 

bentuk kartu yang didalamnya terdiri dari beberapa teknik dasar bolabasket. 

Yaitu ada 4 teknik dasar menggiring, menembak, mengumpan, dan menangkap. 

Pada Smart Card ada 6 kartu yaitu passing (mengumpan bola) terdiri dari teknik 

chest pass, bounce pass, overhead pass. Shooting (memasukkan bola), dribble 

(menggiring bola), dan untuk catching (menangkap bola) ada gerakan pivot yaitu 

penguasaan bola. Selain 6 kartu, ada juga permainan menggunakan permainan 

ular tangga yang di dalamnya ada beberapa peraturan dan pelanggaran yang 

ada dalam permainan bolabasket. Seperti three second, back ball, foul, fast 

break, dll. Selain sebagai media untuk pembelajaran, ada fungsi dari 4 teknik 

dasar dan permainan ular tangga dalam Smart Card bolabasket ini adalah untuk 

meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari bolabasket dengan 

menggunakan metode gambar dan petunjuk didalamnya. Smart Card ini juga 

bisa membuat peserta didik merasa lebih senang mengikuti pembelajaran karena 

menggunakan konsep belajar sambil bermain. 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

3.4.2 Fasilitas Permainan Kartu 

3.4.2.1 Enam Smart Card Bolabasket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Smart Card Bolabasket 
Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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3.4.2.2 Bagan Ular Tangga, Pion, dan Dadu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Ular tangga, pion, dan dadu 
Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

3.4.2.3 Lapangan 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Lapangan Bolabasket 
Sumber: PERBASI (2012: 3) 

 



54 
 

 
 

3.4.2.4 Bolabasket dan Bola Voli 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Bolabasket dan bola voli 
Sumber: Hasil Penelitian (2015)  

3.4.2.5 Kun 
 

 

 

 

 

Gambar 8. Kun 
Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

3.4.3 Peraturan Permainan 

3.4.3.1 Tepuk Kartu  

        Pada permainan ini, diharapkan siswa bisa lebih sportif dan kompetitif 

dalam melakukan gerakan dengan benar sesuai dengan petunjuk yang ada 

dalam kartu. Pada permainan ini, kelompok dibagi menjadi 2. Tiap kelompok 

terdiri dari 5 orang. Adapun tahapan bermainnya yaitu: 

 

 

 
 
Gambar 9. Sistem Permainan Tepuk Kartu 
Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

Pengocok 

A 

A 

B 

B 
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Keterangan: 

1. Tiap kelompok siswa melakukan hompimpah terlebih dahulu, apabila yang 

tidak ada pasangan maka menjadi pengocok kartu. Jadi masing-masing 

kelompok ada 1 pengocok, dan 2 pasangan yang bermain tepuk kartu. 

2. Pengocok kartu membagi kartu kepada tim a dan b. Tim a dan b melakukan 

tepuk kartu secara bergantian 

3. Apabila kartu posisi tampak belakang maka dinyatakan kalah sedangkan 

kartu posisi tampak depan maka dinyatakan menang.  

4. Penepuk pertama:  

1) Tepuk pertama, ketika salah satu dari tim A kalah maka akan 

berhadapan dengan salah satu tim B yang kalah juga dan mereka akan 

menjelaskan kartu tersebut 

2) Tepuk ke dua dari tim A yang menang akan berhadapan dengan tim B 

yang menang juga. Tetapi jika salah satu mereka ada yang kalah maka 

tetap menjelaskan kartu tersebut. Sedangkan yang si pemenang terakhir 

akan berhadapan dengan si pengocok.  

3) Apabila si pengocok menang, maka si pengocok tetap menjelaskan 

kartu yang didapatnya. 

4) Permainan selesai ketika satu kelompok sudah memahami dan 

menjelaskan isi dari kartu tersebut.     

   
3.4.3.2 Presentasi Kartu 

        Setelah permainan tepuk kartu selesai, maka dilanjutkan ke presentasi 

kartu. Diharapkan siswa setelah bermain tepuk kartu, siswa akan menjadi lebih 

paham dengan menjelaskan beberapa teknik yang ada di kartu tersebut. 

Sedangkan dalam demonstrasi kartu atau presentasi kartu, harapannya yaitu 
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siswa lebih aktif, berani untuk bertanya serta bisa menjelaskan dan 

mempraktekkan teknik dasar bolabasket langsung dilapangan. Ada beberapa 

tahapan permainannya yaitu: 

1. Permainan ini semua siswa dikumpulkan menjadi satu 

2. Setiap anak mendapatkan kartu yang sudah diacak  

3. Tiap siswa mempelajari dan mengamati masing-masing kartu yang diperoleh 

tersebut  

4. Jika sudah siap, setiap siswa mendemonstrasikan tentang tahapan teknik 

gerak dasar bolabasket secara langsung dilapangan. Sedangkan siswa yang 

lain mengamati. Presentasi selesai ketika 6 teknik dasar tersebut sudah di 

praktekkan dilapangan.  

5. Siswa boleh bertanya apabila penjelasan dari teman kurang bisa dipahami. 

Setelah permainan kedua selesai, siswa masuk ke tahap permainan ketiga 

yaitu ular tangga bolabasket. 

 
3.4.3.3 Ular Tangga Bolabasket 

        Permainan kedua ini dinamakan ular tangga karena dalam permainannya 

teradapat beberapa peraturan dan pelanggaran yang ada dalam permainan 

bolabasket. Cara bermain permainan ini sangatlah mudah karena merupakan 

permainan tradisonal yang rata-rata anak pasti bisa memainkannya. Akan tetapi 

yang menjadi ular tangga ini sangat unik adalah ada beberapa istilah dalam 

permainan bolabasket seperti foul, double, backball, dsb. Fungsi dari permainan 

ini adalah agar siswa bisa memahami dan mengetahui tentang apa saja bentuk 

peraturan dan pelanggaran yang ada dalam permainan bolabasket. Adapun 

tahapan cara melakukan permainan ini yaitu: 
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1. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang 

2. Semua siswa hompimpah untuk menentukan siapa yang melempar dadu 

terlebih dahulu 

3. Setiap siswa melempar dadu sesuai dengan urutannya, kemudian 

menjalankan pion sesuai hasil lemparan dadu, apabila dalam melempar 

keluar angka 6 maka siswa tersebut diperbolehkan melempar dadu lagi 

4. Apabila pion siswa pada arah panah warna putih maka pion siswa langsung 

naik sesuai arahnya, maka disitu dinamakan peraturan dalam bolabasket  

5. Sedangakan apabila pion jatuh pada arah panah warna merah maka pion 

siswa langsung turun sesuai dengan arahnya, maka disitu dinamakan 

pelanggaran dalam bolabasket 

6. Siswa yang maksimal sudah mengetahui 5 istilah peraturan dan pelanggaran 

bolabasket maka dikatakan menang.  

 
3.4.3.4 Bolabasket Penuh Tantangan 

Setelah melakukan tiga permainan menggunakan kartu dan ular tangga, 

siswa diharapkan bisa memahami teknik dasar bolabasket yang benar, dan 

mengetahui peraturan serta pelanggaran dalam permainan bolabasket. Maka 

dilanjutkan untuk mempraktekkan permainan bolabasket menggunakan 

permainan bolabasket penuh tantangan tanpa menggunakan Smart Card 

bolabasket. 

Tujuan: 

1. Mengulangi dan memperbaiki keterampilan-keterampilan yang telah 

dipelajari melalui kartu  

2. Melakukan kegiatan yang dapat dipelajari sendiri 

3. Berkompetisi sebagai bagian dari tim untuk mengalahkan lawan 
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4. Mempraktikkan  bersama-sama di lapangan. 

Aturan bermain: 

1. Teknik 

        Teknik yang digunakan 6 Smart Card, yaitu teknik dribble, shooting, passing 

(chest pass, bounce pass, dan overhead pass),dan pivot. 

2. Waktu Permainan 

Waktu permainan ini adalah 10 menit dalam 2 quarter yang masing-masing 

quarter berdurasi 5 menit.  

3. Cara Permainan: 

1) Permainan ini adalah kompetisi beregu. Yang dimainkan oleh 2 tim yang 

masing-masing tim terdiri dari 5 pemain. Yang nantinya 5 pemain ini akan 

mengalami pergantian tim.  

2) Permainan ini dimulai dengan suit, yaitu penguasaan bola ada di suit 

yang menang melakukan offense (penyerangan), sedangkan yang kalah 

melakukan deffense (bertahan). 

3) Pelaksanaan permainan ini adalah seperti permainan bolabasket yang 

sebenarnya, yaitu anak melakukan dribble, passing, dan mencetak point 

ke dalam ring.  

4) Untuk tim pertama jika berhasil mencetak angka tetap bertahan 

dilapangan, sedangkan tim yang kalah maka akan melakukan pergantian 

tim yang berada diluar lapangan.   

5) Pergantian tim dilakukan jika terjadi point dan wasit memperbolehkan tim 

berikutnya untuk masuk kelapangan. 

6) Tim penantang yang baru masuk lapangan melakukan penyerangan 

sedangkan tim yang pertama melakukan bertahan. 
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7) Tujuan permainan ini adalah bertahan dilapangan selama mungkin dan 

mendapat point terbanyak. 

4. Point 

1) Point terjadi jika mencetak point dengan melakukan shooting 

2) Setelah seseorang pemain menembak, dia belum boleh menembak lagi 

sebelum pemain tim lain melakukan tembakan. 

3) Skor tambahan 3 angka bagi tim jika ada pemain bisa melakukan dribble 

dan langsung shooting. 

5. Pelanggaran 

1) Tim yang baru masuk tidak boleh langsung melakukan shooting 

2) Foul terjadi apabila pemain melakukan kesalahan terhadap lawan 

dilapangan 

3) Kesalahan lain didalam permainan bolabasket seperti: blocking, walking, 

steal, double, backball, memang diterapkan dalam permainan ini namun 

untuk anak SD yang perlu diperhatikan adalah ada pelanggaran ketika 

lawan menyentuh atau merebut bola dengan kasar maka akan dilakukan 

tembakan bebas atau free throw 

Permainan selesai ketika waktu habis.  
 

3.5 Jenis Data 

        Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan saran dari 

ahli bolabasket dan ahli pembelajaran penjasorkes secara lisan maupun tulisan 

sebagai masukan untuk bahan revisi produk, sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari hasil pengamatan gerak siswa. 
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

        Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar evaluasi, observasi, kuisioner, dokumentasi, dan game. Lembar evaluasi 

untuk menghimpun data dari para ahli bolabasket dan ahli pembelajaran 

penjasorkes. Lembar evaluasi untuk ahli berbentuk skala 1 sampai 4 dengan 

cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia yang dititikberatkan pada 

kualitas produk yang dibuat apakah sudah efektif dan efisien untuk pembelajaran 

penjasorkes. Observasi digunakan untuk mengetahui keadaan sarana dan 

prasarana serta proses pembelajaran bolabasket disekolah. Dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui bukti nyata mengenai suatu kegiatan peserta didik. 

Faktor yang digunakan dalam kuisioner berupa kualitas model media Smart Card 

untuk pembelajaran bolabasket pada siswa kelas IV SD. Serta komentar dan 

saran umum jika ada. Rentang evaluasi dari “kurang baik” sampai dengan 

“sangat baik”.  

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kuisioner 

Nilai Keterangan 

1 Kurang Baik 

2 Cukup Baik 

3 Baik 

4 Sangat Baik 

Sumber: Sugiyono (2010: 135) 
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        Berikut faktor, indikator, dan jumlah buitir kuisioner yang digunakan pada 

kuisioner ahli bolabasket: 

Tabel 4. Faktor, Indikator, dan Sub Indikator 

Aspek Indikator Sub Indikator 

Relevansi/ 

Keterkaitan 

produk 

1. Kesesuaian produk 
dengan materi 
pembelajaran 
bolabasket 

 

1. Materi media pembelajaran Smart 
Card bolabasket sudah sesuai 
dengan teori dasar bolabasket 

2. Materi yang disajikan memiliki tujuan 
yang jelas untuk pembelajaran 
peserta didik 

3. Kesesuaian bentuk produk untuk 
dimainkan kepada peserta didik 

4. Meningkatkan motivasi peserta didik 
untuk mempelajari teknik dasar 
bolabasket 

 2. Kesesuaian produk 
dengan karakter 
peserta didik 

1. Gambar yang disajikan bisa 
dipahami oleh peserta didik 

2. Mendorong peserta didik untuk aktif 
mempelajari teknik dasar bolabasket 
menggunakan produk 

3. Penggunaan bahasa praktis 
sehingga sulit dipahami oleh peserta 
didik 

Konsistensi

/keajegan 

produk 

 

 

 

 

 

3. Konsistensi materi 
dalam tujuan 
pembelajaran 

1. Penggunaan nama teknik dasar 
bolabasket sesuai dengan teori 
gerak dasar bolabasket 

2. Kejelasan petunjuk penggunaan 
produk 

3. Penulisan nama teknik sudah sesuai 
dengan teori teknik gerak dasar 
bolabasket. 

Kecukupan 

produk 

 

 

4. Keefektifan materi 
dalam tujuan 
pembelajaran 

1. Mendorong perkembangan peserta 
didik untuk aspek kognitif 

2. Mendorong perkembangan peserta 
didik untuk aspek afektif 

3. Mendorong perkembangan peserta 
didik untuk aspek psikomotor 
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        Berikut faktor, indikator, dan jumlah buitir kuisioner yang digunakan pada 

kuisioner ahli pembelajaran penjasorkes: 

Tabel 5. Faktor, Indikator, dan Sub Indikator 

Aspek Indikator Sub Indikator 

Relevansi/ 

Keterkaitan 

produk 

1. Kesesuaian produk 
dengan materi 
pembelajaran 
bolabasket 

1. Kesesuaian isi materi produk 
dengan SK dan KD 

2. Materi yang disajikan memiliki 
tujuan yang jelas untuk 
pembelajaran peserta didik 

3. Kesesuaian bentuk produk untuk 
dimainkan kepada peserta didik 

4. Meningkatkan motivasi peserta didik 
untuk mempelajari teknik dasar 
bolabasket 

 2. Kesesuaian produk 
dengan karakter 
peserta didik 

1. Gambar yang disajikan bisa 
dipahami oleh peserta didik 

2. Mendorong peserta didik untuk aktif 
mempelajari teknik dasar 
bolabasket menggunakan produk 

3. Kata-kata dan bahasa yang 
digunakan praktis sehingga sulit 
dipahami oleh peserta didik 

Konsistensi

/keajegan 

produk 

 

 

 

 

 

4. Konsistensi materi 
dalam tujuan 
pembelajaran 

1. Konsistensi isi materi produk yang 
mengacu pada SK dan KD 

2. Penggunaan nama teknik dasar 
bolabasket sesuai dengan teori 
gerak dasar bolabasket 

3. Kejelasan petunjuk penggunaan 
produk 

4. Penulisan nama teknik sudah 
sesuai dengan teori teknik gerak 
dasar bolabasket 

Kecukupan 

produk 

 

 

4. Keefektifan materi 
dalam tujuan 
pembelajaran 

1. Mendorong perkembangan peserta 
didik untuk aspek kognitif 

2. Mendorong perkembangan peserta 
didik untuk aspek afektif 

3. Mendorong perkembangan peserta 
didik untuk aspek psikomotor 
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        Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator dan jumlah butir kuesioner yang 

akan digunakan pada siswa: 

Tabel 6. Faktor, indikator dan Sub Indikator 

No Aspek Indikator Sub Indikator 

1 Kognitif Kemampuan 

peserta didik dalam 

memahami 

permainan 

bolabasket 

menggunakan 

media Smart Card 

 

 

a. Siswa dapat mengetahui 

pengertian dari permainan 

bolabasket 

b. Siswa dapat mengetahui sarana 

dan prasarana dalam 

permainan bolabasket 

c. Siswa dapat mengetahui 

peraturan dalam permainan 

bolabasket 

d. Siswa dapat memahami 

berbagai macam gerak teknik 

dasar bolabasket 

e. Siswa dapat mengetahui 

pengertian dari Smart Card 

bolabasket 

f. Siswa dapat mengetahui 

permainan Smart Card 

bolabasket 

g. Siswa dapat memahami 

beberapa teknik dasar didalam 

Smart Card bolabasket 

h. Siswa dapat mengetahui 

peraturan dan pelanggaran 

dalam permainan ular tangga 

2 Afektif  

 

Kemampuan 

peserta didik 

menampilkan sikap 

sosial dalam 

permainan 

bolabasket 

menggunakan 

media Smart Card  

 

a. Disiplin 
     Mengetahui tindakan responden 

yang menunjukan perilaku tertib 
dan patuh pada berbagai 
ketentuan dan peraturan 

1. Siswa tepat waktu dalam 
mengikuti permainan 

2. Memakai seragam olahraga 
3. Mengikuti pelajaran sampai 

selesai 
4. Mengikuti aturan permainan 

dengan baik 
 

b. Jujur  
Mengetahui sikap dan perilaku 



64 
 

 
 

responden dalam 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya 

dilakukan, terhadap diri sendiri 

maupun orang lain 

1. Jujur jika melakukan sesuatu 

2. Jujur jika melakukan 

kesalahan 

3. Jujur jika mengatakan sesuatu 

4. Jujur jika merasa belum bisa 

c. Kerjasama  
Mengetahui responden mau 

bekerjasama dengan orang lain 

untuk mencapai tujuan bersama 

dengan saling berbagi tugas dan 

tolong menolong. 

1. Membantu teman yang 

kesulitan 

2. Tidak bersifat individu 

3. Menolong teman yang terjatuh 

4. Membantu teman yang 

kesulitan dalam pembelajaran 

d. Keberanian 
Mengetahui sikap responden 

akan kemampuan diri sendiri 

untuk mencapai setiap keinginan 

dan harapannya 

1. Berani bertanya jika belum 
paham 

2. Berani untuk mencoba 
3. Berani untuk berbicara 
4. Berani untuk melakukan 

permainan 
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3 Psikomotor Kemampuan 

siswa dalam 

mempraktikkan 

teknik dasar 

bolabasket dalam 

permainan 

bolabasket penuh 

tantangan 

a. Siswa  mampu mempraktikan 
teknik menggiring atau mendribel 
bola dengan satu tangan 

b. Siswa mampu mempraktikan 
teknik mengoper atau passing 
bola (chest pass, bounce pass, 
atau overheadpass) 

c. Siswa  mampu mempraktikan 
teknik  menembak atau shooting 
bola ke dalam ring 
menggunakan satu tangan 

d. Siswa mampu mempraktikkan 
teknik menangkap atau catching 
 

 

Sedangkan kuesioner yang digunakan siswa untuk pengumpulan data 

berupa kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan, yang 

harus dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak” 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

3.7 Analisis Data 

        Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan data 

yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik 

analisis kualitatif.  
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        Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks 

persentase yaitu: 

NP = 
 

 
 x 100% 

NP = Nilai dalam % 

n = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai atau jumlah seluruh data 

        Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian di klasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel akan disajikan klasifikasi dalam 

persentase. 

Tabel 8. Tabel Klasifikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 - 20% 

20,1 - 40% 

40,1 – 70% 

70,1 – 90% 

90,1 – 100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan(bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

Sumber: Mohammad Ali (2013: 201). 
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BAB V                                                                                                       

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

        Hasil akhir dari kegiatan ini adalah produk pengembangan model media 

Smart Card untuk pembelajaran bolabasket yang berdasarkan data penelitian uji 

coba skala kecil (N=10) dan uji coba skala besar (N=20) di SDIT Permata Hati 

Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. 

        Pada uji coba produk pengembangan model media Smart Card untuk 

pembelajaran bolabasket sudah dapat dipraktekkan kepada subjek uji coba. Hal 

ini berdasarkan analisis data hasil dari evaluasi ahli bolabasket dan ahli 

pembelajaran penjasorkes, maka produk pengembangan model media Smart 

Card untuk pembelajaran bolabasket ini dikatakan layak sehingga dapat 

digunakan bagi siswa kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara 

Kabupaten Banjarnegara. 

        Faktor yang menjadikan model media Smart Card ini dapat diterima oleh 

siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, bahwa sebagian besar 

dari jumlah keseluruhan siswa kelas IV dapat memahami 6 kartu tersebut dan 

dapat mempraktekkan permainan bolabasket penuh tantangan. Baik dari 

pemahaman tentang tahapan-tahapan teknik dasar yang ada pada tiap kartu, 

dengan adanya peraturan dan pelanggaran pada permainan ular tangga, dan 

bisa melakukan permainan bolabasket penuh tantangan. Selain itu, dari sikap 

bagaimana siswa bisa berperilaku disiplin, jujur, kerjasama, dan berani dalam 

menggunakan media dan melakukan permainan. Serta aktivitas gerak siswa 

pada saat mempraktekkan permainan. Bisa disimpulkan, faktor yang menjadikan 
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media Smart Card untuk pembelajaran bolabasket dapat diterima pada siswa 

kelas IV SD IT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan 

masuk dalam kriteria baik adalah: 

1. Sebagian besar siswa kelas IV tertarik untuk mempelajari permainan 

bolabasket menggunakan media Smart Card. 

2. Sebagian besar siswa kelas IV mampu mempresentasikan dan 

mempraktekkan tahapan-tahapan gerak pada kartu dan mengetahui 

peraturan serta pelanggaran bolabasket pada permainan ular tangga. 

3. Siswa merasa lebih senang mempelajari permainan bolabasket dengan 

konsep belajar sambil bermain. 

4. Dalam mempraktekkan permainan, siswa lebih aktif untuk bergerak. 

        Dengan demikian, dilihat dari uji coba I dan uji coba II ini, dapat diterapkan 

pada siswa kelas IV SDIT Permata Hati Kecamatan Madukara Kabupaten 

Banjarnegara.  

5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Lebih Lanjut 

        Penelitian ini mempunyai saran agar dalam penerapan permainan 

menggunakan Smart Card bisa berjalan dengan baik dan lancar yaitu: 

1. Bagi guru agar dapat memanfaatkan  media pembelajaran Smart Card 

bolabasket sebagai variasi dalam penyampaian materi dalam bentuk 

permainan, sebagai referensi dalam pembelajaran bolabasket khususnya, 

dan mengatasi kejenuhan atau rasa bosan pada peserta didik.  

2. Bagi peserta didik, agar lebih berfikir kreatif, dan bisa memahami teknik 

dasar bolabasket dalam menggunakan Smart Card bolabasket,.  

3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk 

mengembangkan model-model untuk penelitian selanjutnya. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 4 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

INDIKATOR PENILAIAN SISWA 

No Aspek Indikator Sub Indikator 

1 Kognitif Kemampuan peserta 

didik dalam 

memahami 

permainan 

bolabasket 

menggunakan media 

Smart Card 

 

 

i. Siswa dapat mengetahui 

pengertian dari permainan 

bolabasket 

j. Siswa dapat mengetahui 

sarana dan prasarana 

dalam permainan 

bolabasket 

k. Siswa dapat mengetahui 

peraturan dalam permainan 

bolabasket 

l. Siswa dapat memahami 

berbagai macam gerak 

teknik dasar bolabasket 

m. Siswa dapat mengetahui 

pengertian dari Smart Card 

bolabasket 

n. Siswa dapat mengetahui 

permainan Smart Card 

bolabasket 

o. Siswa dapat memahami 

beberapa teknik dasar 

didalam Smart Card 

bolabasket 

p. Siswa dapat mengetahui 

peraturan dan pelanggaran 

dalam permainan ular 

tangga 
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2 Afektif  

 

Kemampuan peserta 

didik menampilkan 

sikap sosial dalam 

permainan 

bolabasket 

menggunakan media 

Smart Card  

 

e. Disiplin 
     Mengetahui tindakan 

responden yang 
menunjukan perilaku tertib 
dan patuh pada berbagai 
ketentuan dan peraturan 

5. Siswa tepat waktu dalam 
mengikuti permainan 

6. Memakai seragam olahraga 
7. Mengikuti pelajaran sampai 

selesai 
8. Mengikuti aturan permainan 

dengan baik 
 

f. Jujur  
Mengetahui sikap dan 

perilaku responden dalam 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang 

seharusnya dilakukan, 

terhadap diri sendiri 

maupun orang lain 

5. Jujur jika melakukan 
sesuatu 

6. Jujur jika melakukan 
kesalahan 

7. Jujur jika mengatakan 
sesuatu 

8. Jujur jika merasa belum 
bisa 
 

g. Kerjasama  
Mengetahui responden mau 

bekerjasama dengan orang 

lain untuk mencapai tujuan 

bersama dengan saling 

berbagi tugas dan tolong 

menolong. 

5. Membantu teman yang 

kesulitan 

6. Tidak bersifat individu 

7. Menolong teman yang 

terjatuh 

8. Membantu teman yang 

kesulitan dalam 

pembelajaran 
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h. Keberanian 
Mengetahui sikap 

responden akan 

kemampuan diri sendiri 

untuk mencapai setiap 

keinginan dan harapannya 

5. Berani bertanya jika belum 
paham 

6. Berani untuk mencoba 
7. Berani untuk berbicara 
8. Berani untuk melakukan 

permainan 

3 Psikomotor Kemampuan siswa 

dalam 

mempraktikkan 

teknik dasar 

bolabasket dalam 

permainan 

bolabasket penuh 

tantangan 

e. Siswa  mampu 

mempraktikan teknik 

menggiring atau mendribbel 

bola dengan satu tangan 

f. Siswa mampu mempraktikan 

teknik mengoper atau 

passing bola (chest pass, 

bounce pass, atau 

overheadpass) 

g. Siswa  mampu 

mempraktikan teknik  

menembak atau shooting 

bola ke dalam ring 

menggunakan satu tangan 

h. Siswa mampu 

mempraktikkan teknik 

menangkap atau catching 
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Lampiran 8 

KUISIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 
PENGEMBANGAN MODEL MEDIA SMART CARD UNTUK 

PEMBELAJARAN BOLA BASKET PADA SISWA KELAS IV SD IT 
PERMATA HATI KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN 

BANJARNEGARA TAHUN 2014 
 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur dan benar 

2. Jawablah secara jelas dan runtut 

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a atau b 

4. Selamat mengerjakan dan terima kasih 

I. IDENTITAS PESERTA DIDIK 

Nama  : ……………………………………………………… 

Umur  : .......................................................................... 

No. Absen : ........................................................................... 

Kelas  : ………………………………………………………. 

Jenis kelamin : ………………………………………………………. 

II. KUISIONER PERTANYAAN 

A. ASPEK KOGNITIF 

PERTANYAAN  

1. Apakah kamu tahu pengertian dari permainan bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

2. Apakah kamu tahu alat yang digunakan dalam permainan bolabasket? 

a. YA    b. TIDAK 

3. Apakah kamu tahu peraturan dalam permainan bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

4. Apakah kamu tahu pelanggaran dalam permainan bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

5. Apakah kamu tahu teknik dasar dalam permainan bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 
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6. Apakah shooting, dribbling, passing termasuk dalam teknik dasar bolabasket 

? 

a. YA    b. TIDAK 

7. Apakah kamu tahu pengertian dari Smart Card bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

8. Apakah kamu tahu fungsi dan tujuan dari Smart Card bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

9. Apakah kamu tahu cara bermain menggunakan Smart Card bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

10. Apakah dalam presentasi kartu, kamu jelas dalam memahami teknik dasar 

bolabasket yang disampaikan oleh teman-teman ? 

a. YA     b. TIDAK 

11. Apakah gerakan dalam Smart Card bolabasket lebih mudah dipahami dan 

dipraktekkan ? 

a. YA    b. TIDAK 

12. Didalam Smart Card bolabasket, ada gerakan melempar bola yaitu chest 

pass. Apakah termasuk  teknik dasar dalam bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

13. Apakah teknik dasar shooting, passing, dribbling, ada di dalam Smart Card 

bolabasket ? 

a. YA    b. TIDAK 

14. Dari 6 Smart Card bolabasket, apakah ada teknik yang kurang jelas 

dipahami ? 

a. YA    b. TIDAK 

15. Dalam permainan ular tangga, apakah kamu mengalami kesulitan untuk 

memahami peraturan dan pelanggaran dalam bolabasket? 

a. YA    b. TIDAK 
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Lampiran 9 

DAFTAR SISWA KELAS IV SDIT PERMATA HATI 

BANJARNEGARA 

(SAMPEL UJI COBA I) 

No. NAMA 
JENIS 

KELAMIN 

1 Aqila Syafiq  Anas L 

2 Danang Danu Artasyah Dani L 

3 Dzulfikar Naufal Maulana T. L 

4 Fatwa Maulana L 

5 Felix Adesetiya L 

6 Ilham Akbar Maulana L 

7 Muhammad Farhan Maulana H. L 

8 Teuku Umar Azzami L 

9 Swastoro Widya Pratama L 

10 Zaky Galih Widyatama T. L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

Lampiran 10 

LEMBAR PENGAMATAN GERAK 

PENGEMBANGAN MODEL MEDIA SMART CARD UNTUK 

PEMBELAJARAN BOLA BASKET PADA SISWA KELAS IV SD IT 

PERMATA HATI KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN 

BANJARNEGARA TAHUN 2014 

(Subyek Uji Coba I) 

 

Indikator Penilaian Afektif 

a. Disiplin 
Mengetahui tindakan responden yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 
pada berbagai ketentuan dan peraturan: 

1) Siswa tepat waktu dalam mengikuti permainan 
2) Memakai seragam olahraga 
3) Mengikuti pelajaran sampai selesai 
4) Mengikuti aturan permainan dengan baik 
 
b. Jujur 

Mengetahui sikap dan perilaku responden dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri maupun 
orang lain 

1) Jujur jika melakukan sesuatu 
2) Jujur jika melakukan kesalahan 
3) Jujur jika mengatakan sesuatu 
4) Jujur jika merasa belum bisa 

 
c. Kerjasama 

Mengetahui responden mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong. 

1)  Membantu teman yang kesulitan 

2) Tidak bersifat individu 

3) Menolong teman yang terjatuh 

4) Membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran 

 

d. Keberanian 
Mengetahui sikap responden akan kemampuan diri sendiri untuk mencapai 

setiap keinginan dan harapannya 

1) Berani bertanya jika belum paham 
2) Berani untuk mencoba 
3) Berani untuk berbicara 
4) Berani untuk melakukan permainan 
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PETUNJUK:  

1) Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

2) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3) Petunjuk skor penilaian: 

1 : Kurang baik(apabila dapat melakukan 1 poin dalam sikap tersebut) 

2: Cukup baik (apabila dapat melakukan 2 poin dalam sikap tersebut) 

3 : Baik (apabila dapat melakukan 3 poin dalam sikap tersebut) 

4: Sangat Baik (apabila dapat melakukan 4 poin dalam sikap tersebut) 

 
Tabel Hasil Pengamatan Aspek Afektif 

Tabel Hasil Pengamatan Aspek Afektif (N=10) 

 No. Nama 
Tingkat kemampuan 

 

 

Disiplin Kejujuran Kerjasama Keberanian 

 

 
1 Aqila 4 4 3 3 

 
 

2 Danang 4 4 3 3 
 

 
3 Dzulfikar 4 3 3 4 

 

 
4 Fatwa 3 4 3 3 

 

 
5 Felix 4 4 3 3 

 

 
6 Ilham 4 3 3 3 

 

 

7 M. Farhan 4 3 3 3 

 
 

8 Teuku 3 4 4 3 
 

 

9 Swastoro 3 4 3 3 

 

 

10 Zaki 3 4 3 3 

 

 
Jumlah 36 36 31 30 

 
 

Max 40 40 40 40 

 

 
Persentase 90% 90% 80% 78% 

 

 

Rata-rata 
 

85% 
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Indikator Penilaian Psikomotor 

1. Menggiring Bola atau Dribble 

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Siswa memantul-mantulkan bola ke lantai 
2. Siswa mendrible bola menggunakan satu 

tangan 
3. Siswa mendribble dan bisa melewati lawan  
4. Siswa melakukan shooting atau passing 

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 

 

2. Mengumpan Bola atau Passing 

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Siswa melakukan operan  menggunakan dua 
tangan dengan jari membuka lebar 

2. Siswa melakukan passing dengan tangan lurus 
ke depan  

3. Siswa mampu melakukan chest pass/bounce 
pass/overhead pass 

4. Siswa menerima passing dengan tangan siap 
menerima bola  

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 

 
3. Menembak Bola atau Shooting 

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Siswa menembak menggunakan satu tangan 
2. Posisi kaki kuda-kuda  
3. Gerakan follow throw pada pergelangan tangan  
4. Arah bola ke ring dan atau point 

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

 Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 
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4. Menangkap Bola atau Catching  

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Posisi tangan siswa berada didepan dada dan 
siap menerima passing chest pass 

2. Siswa melakukan gerakan pivot untuk 
melindungi bola 

3. Siswa siap rebound ketika teman melakukan 
shooting 

4. Siswa bergerak menjemput bola untuk  
menerima passing teman 

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

 Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 

 
PETUNJUK : 

1) Cermati indikator aktivitas siswa 
2) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan 
3) Petunjuk skor penilaian: 

Nilai 4  : Sangat baik (jika siswa dapat melakukan semua gerakan di 
dalam kriteria kemampuan) 

Nilai 3 : Baik (jika siswa dapat melakukan 3 gerakan di dalam kriteria 
kemampuan) 

Nilai 2  : Cukup baik (jika siswa dapat melakukan 2 gerakan di dalam 
kriteria kemampuan) 

Nilai 1  : Kurang baik (jika siswa hanya melakukan 1 gerakan di dalam 
kriteria kemampuan) 
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Tabel Hasil Pengamatan Aspek Psikomotor (N=10) 

 

No. Nama 

Tingkat kemampuan 
 

Menggiring Mengumpan Menembak Menangkap 
 

1. Aqila 3 3 3 3 
 

2. Danang 3 4 3 4 
 

3 Dzulfikar 4 3 4 3 
 

4 Fatwa 3 4 3 3 
 

5 Felix 4 4 4 4 
 

6 Ilham 4 4 3 3 
 

7 M. Farhan 3 3 3 3 
 

8 Teuku 4 4 3 3 
 

9 Swastoro 3 3 3 4 
 

10 Zaki 3 3 4 3 
 

Jumlah 34 35 34 33 
 Max 40 40 40 40 

 Persentase 85% 88% 83% 83% 
 

Rata-rata 
 

84% 
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Lampiran 11 

Jawaban Kuesioner Siswa (Subyek Uji Coba I) 

Keterangan: 1= Benar 0= Salah 

No Nama 
Aspek Kognitif 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Aqila 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

2 Danang 0 1 1 1 1 1 1 1 13 

3 Dzulfikar 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

4 Fatwa 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

5 Felix 1 1 1 1 1 0 1 1 14 

6 Ilham 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

7 M. Farhan 1 1 1 0 1 1 1 1 11 

8 Swastoro 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

9 Teuku 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

10 Zaky 0 1 1 1 0 1 1 1 12 

Jumlah 8 10 10 9 9 9 8 9 

89% 
Ya (%) 80% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 

Tidak (%) 20% 0% 0% 10% 10% 10% 20% 10% 
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No Nama Aspek Kognitif 

Total 
  9 10 11 12 13 14 15 

1 Aqila 1 1 1 1 1 0 1 13 

2 Danang 1 1 1 1 1 1 0 13 

3 Dzulfikar 0 1 1 1 1 1 1 14 

4 Fatwa 1 1 1 1 1 1 1 15 

5 Felix 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 Ilham 1 1 1 1 1 0 1 14 

7 M. Farhan 1 0 0 1 1 1 1 11 

8 Swastoro 1 1 1 1 1 0 0 13 

9 Teuku 1 1 1 1 1 1 1 14 

10 Zaky 1 1 1 1 1 1 0 12 

Jumlah 9 9 9 10 10 7 7 

89% Ya (%) 90% 90% 90% 100% 100% 70% 70% 

Tidak (%) 10% 10% 10% 0% 0% 30% 30% 
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Lampiran 12 

DAFTAR SISWA KELAS IV SDIT PERMATA HATI 

BANJARNEGARA 

(SAMPEL UJI COBA II) 

No. NAMA 
JENIS 

KELAMIN 

1 Aqila Syafiq  Anas L 

2 Danang Danu Artasyah Dani L 

3 Dzulfikar Naufal Maulana T. L 

4 Fatwa Maulana L 

5 Felix Adesetiya L 

6 Ilham Akbar Maulana L 

7 Muhammad Farhan Maulana H. L 

8 Teuku Umar Azzami L 

9 Swastoro Widya Pratama L 

10 Zaky Galih Widyatama T. L 

11 Fadel Muhammad L 

12  Riska Nurhikam S. L 

13 Cahya Pramita P 

14 Jasmine Amila Firdaus P 

15 Rahma Hetami P 

16 Nafira Aulia P 

17 Aisyah Rachma Azizah P 

18 Karista Gadis Setiyanda P 

19 Qonita Nailatun Najah P 

20 Sindi Kurnia Lestari P 
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Lampiran 13 

LEMBAR PENGAMATAN GERAK 
PENGEMBANGAN MODEL MEDIA SMART CARD UNTUK 

PEMBELAJARAN BOLA BASKET PADA SISWA KELAS IV SD IT 
PERMATA HATI KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN 

BANJARNEGARA TAHUN 2014 
(Subyek Uji Coba II) 

 

Indikator Penilaian Afektif 

a. Disiplin 
Mengetahui tindakan responden yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 
pada berbagai ketentuan dan peraturan: 

1) Siswa tepat waktu dalam mengikuti permainan 
2) Memakai seragam olahraga 
3) Mengikuti pelajaran sampai selesai 
4) Mengikuti aturan permainan dengan baik 
 
b. Jujur 

Mengetahui sikap dan perilaku responden dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri maupun 
orang lain 

1) Jujur jika melakukan sesuatu 
2) Jujur jika melakukan kesalahan 
3) Jujur jika mengatakan sesuatu 
4) Jujur jika merasa belum bisa 

 
c. Kerjasama 

Mengetahui responden mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong. 

1) Membantu teman yang kesulitan 

2) Tidak bersifat individu 

3) Menolong teman yang terjatuh 

4) Membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran 

 

d. Keberanian 
Mengetahui sikap responden akan kemampuan diri sendiri untuk mencapai 

setiap keinginan dan harapannya 

1) Berani bertanya jika belum paham 
2) Berani untuk mencoba 
3) Berani untuk berbicara 
4) Berani untuk melakukan permainan 
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PETUNJUK:  

4) Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

5) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

6) Petunjuk skor penilaian: 

1 : Kurang baik(apabila dapat melakukan 1 poin dalam sikap tersebut) 

2: Cukup baik (apabila dapat melakukan 2 poin dalam sikap tersebut) 

3 : Baik (apabila dapat melakukan 3 poin dalam sikap tersebut) 

4: Sangat Baik (apabila dapat melakukan 4 poin dalam sikap tersebut) 
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Tabel Hasil Pengamatan Aspek Afektif Siswa (N=20) 

 No. Nama 
Tingkat kemampuan 

 

 

Disiplin Kejujuran Kerjasama Keberanian 

 

 

1 Aqila 4 4 3 3 

 

 
2 Danang 4 3 4 3 

 

 

3 Dzulfikar 4 3 3 3 

 

 

4 Fatwa 3 4 3 3 

 

 

5 Felix 4 4 3 3 

 

 
6 Ilham 3 3 4 3 

 

 

7 M. Farhan 4 3 3 3 

 

 
8 Teuku 3 4 3 3 

 

 

9 Swastoro 3 4 3 3 

 

 

10 Zaki 3 3 4 3 

 

 

11 Fadel 4 3 4 3 

 

 

12 Cahya  4 3 3 4 

 

 

13 Jasmine 3 3 3 4 
 

 

14 Rahma  4 3 3 3 
 

 

15 Riska 3 3 4 3 
 

 

16 Nafira 4 4 3 3 
 

 

17 Aisyah 3 4 4 3 
 

 

18 Karista 3 4 4 4 
 

 

19 Qonita 3 3 3 4 
 

 

20 Sindi 4 4 3 3 
 

 

Jumlah 74 73 70 67 
 

 

 
Max 80 80 80 80 

 

 

Persentase 93% 91% 88% 84% 

 

 

Rata-rata 
 

89% 
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Indikator Penilaian Psikomotor 

A. TEKNIK 

1. Menggiring Bola atau Dribble 

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Siswa memantul-mantulkan bola ke lantai 
2. Siswa menggiring bola menggunakan satu 

tangan 
3. Siswa menggiring bola dan bisa melewati lawan  
4. Siswa melakukan shooting atau passing 

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 

 

2. Mengumpan Bola atau Passing 

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Siswa melakukan passing  menggunakan dua 
tangan dengan jari membuka lebar 

2. Siswa melakukan passing dengan tangan lurus 
ke depan  

3. Siswa mampu melakukan chest pass/bounce 
pass/overhead pass 

4. Siswa menerima passing dengan tangan siap 
menerima bola  

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 

 
3. Menembak Bola atau Shooting 

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Siswa menembak menggunakan satu tangan 
2. Posisi kaki kuda-kuda  
3. Gerakan follow throw pada pergelangan tangan 
4. Arah bola ke ring dan atau point 

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

 Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 
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4. Menangkap Bola atau Catching  

Kategori Kriteria Kemampuan Skor 

Sangat Baik 

1. Posisi tangan siswa berada didepan dada dan 
siap menerima passing chest pass 

2. Siswa melakukan gerakan pivot untuk 
melindungi bola 

3. Siswa siap rebound ketika teman melakukan 
shooting 

4. Siswa bergerak menjemput bola untuk  
menerima passing teman 

 

4 

Baik Jika siswa melakukan 3 kriteria 3 

 Cukup Baik Jika siswa melakukan 2 kriteria 2 

Kurang Baik Jika siswa melakukan 1 kriteria 1 

 
PETUNJUK : 

1) Cermati indikator aktivitas siswa 
2) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan 
3) Petunjuk skor penilaian: 

Nilai 4  : Sangat baik (jika siswa dapat melakukan semua gerakan di 
dalam kriteria kemampuan) 

Nilai 3 : Baik (jika siswa dapat melakukan 3 gerakan di dalam kriteria 
kemampuan) 

Nilai 2  : Cukup baik (jika siswa dapat melakukan 2 gerakan di dalam 
kriteria kemampuan) 

Nilai 1  : Kurang baik (jika siswa hanya melakukan 1 gerakan di dalam 
kriteria kemampuan) 
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Tabel Hasil Pengamatan Aspek Psikomotor Siswa (N=20) 

No. Nama 
Tingkat kemampuan 

Menggiring Mengumpan Menembak Menangkap 

1. Aqila 3 3 3 4 

2. Danang 3 4 3 4 

3 Dzulfikar 4 3 4 4 

4 Fatwa 3 4 3 3 

5 Felix 4 4 4 4 

6 Ilham 4 4 3 3 

7 M. Farhan 3 3 4 4 

8 Teuku 4 4 3 4 

9 Swastoro 3 4 4 3 

10 Zaki 4 3 4 3 

11  Fadel 3 4 3 3 

12  Cahya 4 3 4 4 

13  Jasmine 4 4 3 4 

14  Rahma 3 3 4 3 

15  Riska 4 3 3 3 

16  Nafira 4 3 3 4 

17  Aisyah 3 4 3 3 

18  Karista 4 4 3 3 

19  Qonita 3 3 3 3 

20  Sindi  3 3 3 3 

Jumlah 70 70 67 69 

Max 80 80 80 80 

Rata-rata 88% 88% 84% 86% 

Persentase 
 

86% 
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Lampiran 14 

Jawaban Kuesioner Siswa (Subyek Uji Coba II) 

Keterangan: 1= Benar 0= Salah 

Aspek Kognitif 

No SISWA 

BUTIR SOAL 
Tota

l 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ahmad C. 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 

2 Annas M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 Awang E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4 C. Ivani  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

5 Edhi P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

6 Ferry H 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

7 Habib Ulil  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8 Ilham Nur  0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 

9 
Muhamm
ad  1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

10 Muklas S. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

11 
Rian Adi 
G. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

12 Vita Sari 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

                          

  Jumlah 10 9 11 8 10 11 10 10 12 12 88 

  
Ya (%) 

83
% 

75
% 

92
% 

67
% 

83
% 

92
% 

83
% 

100
% 

100
% 

100
% 

  

  
Tidak (%) 

17
% 

25
% 

8% 
33
% 

17
% 

8% 
17
% 

0% 0% 0%   
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SDIT Permata Hati 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ II (dua) 

Pertemuan ke : 2 

Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 

 
Standar Kompetensi: 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. 

Kompetensi Dasar:  6.2 Mempraktikkan gerak dasar berbagai grakan yang 

bervariasi dalam permainan bola besar beegu dengan 

peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerja sama 

regu, sportivitas, dan kejujuran**). 

Indikator 

5. Kognitif 

Produk : Siswa mampu memahami tentang permainan bola besar  (Permainan 

bolabasket menggunakan model media smart card). 

Siswa mampu menyebutkan salah satru contoh permainan bola besar 

Proses   :  Siswa mamou memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru 

Siswa mengamati ketika guru menerangkan materi 
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6. Afektif 

Siswa mampu memunculkan sikap disiplin, kejujuran, kerjasama, dan 

keberanian. 

7. Psikomotor 

Siswa mampu mempraktikkan gerak dasar menggiring, mengumpan, 

menembak, dan menangkap bola. 

A. Tujuan Pembelajaran: 

 Siswa memahami jenis permainan bola besar 

 Siswa mampu mempraktikkan berbagai gerak dasar dalam 

permainan bola besar 

 Siswa mampu memahami permainan bolabasket menggunakan 

media smart card 

 Siswa mampu melakukan gerakan menggiring, mengumpan, 

menembak, dan menangkap bola 

 Siswa memunculkan perasaan disiplin, kerjujuran, kerjasama, dan 

keberanian dalam melakukan permainan 

 Karakter siswa yang diaharapkan: Disiplin (Discipline) 

Kejujuran (Honesty) 

Tanggungjawab (Responsibility) 

Ketelitian (Carefulness) 

Kerjasama (Cooperation) 

Toleransi (Tolerance) 

Percaya Diri (Confident) 

Keberanian (Bravery) 
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B. Materi Ajar 

 Permainan bola besar (bolabasket penuh tantangan) 

C. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Tanya jwab 

 Demonstrasi 

 Tugas  

 Praktik  

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Kegiata Awal: 

- Siswa dibariskan menjadi beberapa barisan 

- Mengecek kehadiran siswa 

- Memberikan waktu kepada siswa untuk merapikan pakaian 

- Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

- Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

- Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajar 

 Kegiatan Inti: 

- Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan 

 Menanyakan pengetahuan dasar siswa tentang permainan bola besar 
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- Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membagi kelompok yang seimbang untuk persiapan permbelajaran 

 Melakukan gerakan lempar dan tangkap sebagai contoh 

 Mempraktikkan gerakan menggiring dan menembak bola 

 Memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

- 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: 

- Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi 

yang telah dilakukan/ diajarkan 

- Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan siswa 

E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjasorkes kelas IV 

 Peluit 

 Bolabasket dan bola voli 

 Kun 

 Enam smart card, ular tangga, pion dan dadu 
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F. Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

 Kognitif 

Produk: 

Kemampuan peserta 

didik dalam memahami 

permainan bolabasket 

menggunakan media 

Smart Card 

Siswa mampu 

menjelaskan cara 

menggiring, 

mengumpan, 

menembak, 

menangkap bola 

Proses: 

Siswa menyimak dan 

memperhatikan 

penjelasan yang 

disampaikan oleh guru 

 Psikomotor 

Siswa mampu 

mempraktikkan 

gerakan menggiring, 

mengumpan, 

menenmbak, 

menangkap bola 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Soal pilihan 

jawaban 

“Ya” dan 

 “Tidak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktik 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa contoh 

butir soal: 

1. Apakah kamu tahu 

fungsi dan tujuan 

dari smart card 

bolabasket ? 

a. YA  b. TIDAK 

2. Apakah kamu tahu 

cara bermain 

menggunakan 

smart card 

bolabasket ? 

a. YA  b. TIDAK 

 

 

 

 

Mempraktikkan 

permainan 

bolabasket penuh 

tantangan 

 

Mempraktikkan 

gerakan menggiring, 

mengumpan, 

menembak, 

menangkap bola 

 

 



154 
 

 
 

 Afektif 

Mampu 

menunjukkan 

sikap disiplin, 

kejujuran, 

kerjasama, dan 

keberanian 

Pengamatan 

 

 

Membuat 

skala sikap 

Mengamati perilaku 

siswa dalam KBM 

 

 Rubrik Penilaian 

Unjuk kerja 

Aspek yang dinilai 
Kualitas gerak 

1 2 3 4 

1. Menggiring      

2. Mengumpan     

3. Menembak      

4. Menangkap      

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 
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PERFORMASI 

 Aspek Kognitif 

No. Bobot Pertanyaan Nilai 

1 Benar 1 

2 Salah 0 

 

 Aspek Psikomotorik 

No. Aspek yang dinilai Perolehan skor 

1 Dapat melakukan 4 gerakan 4 

2 Dapat melakukan 3 gerakan 3 

3 Dapat melakukan 2 gerakan 2 

4 Dapat melakukan 1 gerakan 1 

 

 Aspek Afektif 

No. Aspek yang dinilai Perolehan Skor 

1 Sikap kurang baik 4 

2 Sikap cukup baik 3 

3 Sikap baik 2 

4 Sikap sangat baik 1 

 

 

 

 



156 
 

 
 

LEMBAR PENILAIAN 

No. 
Nama 

Siswa 

Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        
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15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

CATATAN 

Nilai = (Jumlah skor : jumlah skor maksimal) x 10 

- Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian diadakan remidial 

 

Mengetahui, 

Guru Penjasorkes SDIT Permata Hati   Peneliti 

 

 

Nanang Pratomo, S. Pd     Nur’aeni Linda P 
NIP.        NIM. 6101411223 
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Bahan Ajar 

        Smart Card bolabasket dalam penelitian ini adalah model media dalam 

bentuk kartu yang didalamnya terdiri dari beberapa teknik dasar bolabasket. 

Yaitu ada 4 teknik dasar menggiring, menembak, mengumpan, dan menangkap. 

Pada Smart Card ada 6 kartu yaitu passing (mengumpan bola) terdiri dari teknik 

chest pass, bounce pass, overhead pass. Shooting (memasukkan bola), dribble 

(menggiring bola) dan untuk catching (menangkap bola) ada gerakan pivot yaitu 

penguasaan bola. Selain 6 kartu, ada juga permainan menggunakan permainan 

ular tangga yang di dalamnya ada beberapa peraturan dan pelanggaran yang 

ada dalam permainan bolabasket. Seperti three second, back ball, foul, fast 

break, dll. Selain sebagai media untuk pembelajaran, ada fungsi dari 4 teknik 

dasar dan permainan ular tangga dalam Smart Card bolabasket ini adalah untuk 

meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari bolabasket dengan 

menggunakan metode gambar dan petunjuk didalamnya. Smart card ini juga bisa 

membuat peserta didik merasa lebih senang mengikuti pembelajaran karena 

menggunakan konsep belajar sambil bermain. Berikut penggunaan kartu dan 

cara permainannya: 

Peralatan: 

5. 6 Smart Card bolabasket, ular tangga, pion, dan dadu 

6. Lapangan bolabasket 

7. Bolabasket dan bola voli 

8. Kun  
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Peraturan Permainan: 

        Pada permainan tepuk kartu ini, diharapkan siswa bisa lebih sportif dan 

kompetitif dalam melakukan gerakan dengan benar sesuai dengan petunjuk yang 

ada dalam kartu. Pada permainan ini, kelompok dibagi menjadi 4. Tiap, 1 

kelompok terdiri dari 5 orang. Adapun tahapan bermainnya yaitu: 

 

 

 

 
Gambar 1. Sistem Permainan Tepuk Kartu 
Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

Keterangan: 

6. Tiap kelompok siswa melakukan hompimpah terlebih dahulu, apabila yang 

tidak ada pasangan maka menjadi pengocok kartu. Jadi dalam kelompok 

tersebut ada 1 pengocok, dan yang berpasangan ialah yang bermain tepuk 

kartu. 

7. Pengocok kartu membagi kartu kepada kelompoknya. Jadi kartu dibagi rata. 

8. Setiap pasangan melakukan tepuk kartu. Apabila kartu posisi tampak 

belakang maka dinyatakan kalah sedangkan kartu posisi tampak depan 

maka dinyatakan menang.  

9. Bagi tim yang mendapat kartu tampak kalah maka akan masuk di tim B dan 

tim B menjelaskan dan mempresentasikan gerakan yang didapatnya. Untuk 

tim A mengamati dan menilai apakah gerakan sudah benar apa belum. 

10. Permainan selesai ketika satu kelompok sudah memahami dan menjelaskan 

isi dari kartu tersebut.       

Pengocok 

A 

A 

B 

B 
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        Diharapkan siswa setelah bermain tepuk kartu dan presentasi kartu, siswa 

akan menjadi lebih paham dengan menjelaskan beberapa teknik yang ada di 

kartu tersebut dan siswa lebih aktif, berani untuk bertanya serta bisa menjelaskan 

dan mempraktekkan teknik dasar bolabasket langsung dilapangan. 

        Permainan kedua ini dinamakan ular tangga karena dalam permainannya 

teradapat beberapa peraturan dan pelanggaran yang ada dalam permainan 

bolabasket. Cara bermain permainan ini sangatlah mudah karena merupakan 

permainan tradisonal yang rata-rata anak pasti bisa memainkannya. Akan tetapi 

yang menjadi ular tangga ini sangat unik adalah ada beberapa istilah dalam 

permainan bolabasket seperti foul, double, backball, dsb. Fungsi dari permainan 

ini adalah agar siswa bisa memahami dan mengetahui tentang apa saja bentuk 

peraturan dan pelanggaran yang ada dalam permainan bolabasket. Adapun 

tahapan cara melakukan permainan ini yaitu: 

7. Kelompok dibagi menjadi 4, masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. 

8. Semua siswa hompimpah untuk menentukan siapa yang melempar dadu 

terlebih dahulu. 

9. Setiap siswa melempar dadu sesuai dengan urutannya, kemudian 

menjalankan pion sesuai hasil lemparan dadu, apabila dalam melempar 

keluar angka 6 maka siswa tersebut diperbolehkan melempar dadu lagi 

10. Apabila pion siswa pada arah panah warna putih maka pion siswa langsung 

naik sesuai arahnya, maka disitu dinamakan peraturan dalam bolabasket  

11. Sedangkan apabila pion jatuh pada arah panah warna merah maka pion 

siswa langsung turun sesuai dengan arahnya, maka disitu dinamakan 

pelanggaran dalam bolabasket 
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12. Siswa yang maksimal sudah mengetahui 5 istilah peraturan dan pelanggaran 

bolabasket maka dikatakan menang.  

Setelah melakukan dua permainan menggunakan kartu dan ular tangga, 

siswa diharapkan bisa memahami teknik dasar bolabasket yang benar, dan 

mengetahui peraturan serta pelanggaran dalam permainan bolabasket. Maka 

dilanjutkan untuk mempraktekkan permainan bolabasket menggunakan 

permainan bolabasket penuh tantangan tanpa menggunakan Smart Card 

bolabasket. 

Tujuan: 

5. Mengulangi dan memperbaiki keterampilan-keterampilan yang telah 

dipelajari melalui kartu  

6. Melakukan kegiatan yang dapat dipelajari sendiri 

7. Berkompetisi sebagai bagian dari tim untuk mengalahkan lawan 

8. Mempraktikkan  bersama-sama di lapangan 

Aturan bermain: 

6. Teknik 

        Teknik yang digunakan 6 Smart Card, yaitu teknik dribble, shooting, passing 

(chest pass, bounce pass, dan overhead pass),dan pivot. 

7. Waktu Permainan 

Waktu permainan ini adalah 10 menit dalam 2 quarter yang masing-masing 

quarter berdurasi 5 menit.  

8. Cara Permainan 

8) Permainan ini adalah kompetisi beregu. Yang dimainkan oleh 2 tim yang 

masing-masing tim terdiri dari 5 pemain. Yang nantinya 5 pemain ini 

akan mengalami pergantian tim.  
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9) Permainan ini dimulai dengan suit, yaitu penguasaan bola ada di suit 

yang menang melakukan offense (penyerangan), sedangkan yang kalah 

melakukan deffense (bertahan). 

10) Pelaksanaan permainan ini adalah seperti permainan bolabasket yang 

sebenarnya, yaitu anak melakukan dribble, passing, dan mencetak point 

ke dalam ring.  

11) Untuk tim pertama jika berhasil mencetak angka tetap bertahan 

dilapangan, sedangkan tim yang kalah maka akan melakukan 

pergantian tim yang berada diluar lapangan.   

12) Pergantian tim dilakukan jika terjadi point dan wasit memperbolehkan 

tim berikutnya untuk masuk kelapangan. 

13) Tim penantang yang baru masuk lapangan melakukan penyerangan 

sedangkan tim yang pertama melakukan bertahan. 

14) Tujuan permainan ini adalah bertahan dilapangan selama mungkin dan 

mendapat point terbanyak. 

9. Point 

4) Point terjadi jika mencetak point dengan melakukan shooting 

5) Setelah seseorang pemain menembak, dia belum boleh menembak lagi 

sebelum pemain tim lain melakukan tembakan. 

6) Skor tambahan 3 angka bagi tim jika ada pemain bisa melakukan dribble 

dan lanngsung shooting. 

10. Pelanggaran 

4) Tim yang baru masuk tidak boleh langsung melakukan shooting 

5) Foul terjadi apabila pemain melakukan kesalahan terhadap lawan 

dilapangan 
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6) Kesalahan lain didalam permainan bolabasket seperti blocking, walking, 

steal, double, backball, memang diterapkan dalam permainan ini namun 

untuk anak SD yang perlu diperhatikan adalah ada pelanggaran ketika 

lawan menyentuh atau merebut bola dengan kasar maka akan dilakukan 

tembakan bebas atau free throw. 

Permainan selesai ketika waktu habis.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 
 

Lampiran 16 
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Lampiran 17 

Dokumentasi Uji Coba I (N=10) 

1. Pemanasan 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 

2. Pemberian Materi Smart Card Bolabasket (Tepuk Kartu) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

a. Siswa melakukan tepuk kartu, ular tangga dan presentasi 

mempraktekkan teknik dasar dalam smart card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

3. Siswa melakukan Permainan Bolabasket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

4. Pengisian Kuisioner Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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Dokumentasi Uji Coba II (N=20) 

1. Pemanasan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

2. Pemberian Materi Smart Card dan Ular tangga Bolabasket    

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

a. Siswa melakukan tepuk kartu, ular tangga dan presentasi 

mempraktekkan teknik dasar dalam Smart Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 
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Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

3. Siswa melakukan Permainan Bolabasket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

4. Pengisian Kuisioner Siswa 

 

 

 

 

\ 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

 
 

 




