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ABSTRAK 

Awalia Prikawati. 2015. Pengembangan Model Pembelajaran Bolabasket 
melalui Permainan Puzzle Ring pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap 
Gebog Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang/S1. Pembimbing Aris Mulyono, S.Pd., M.Pd.  
Kata kunci: Pengembangan Pembelajaran, Bolabasket, Permainan Puzzle Ring. 

       Latar belakang masalah penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran 
penjasorkes khususnya pada pembelajaran bolabasket kurang optimal. Hal ini 
berdasarkan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap 
pembelajaran bolabasket di sekolah. Permasalah yang muncul dalam 
pembelajaran bolabasket, antara lain: (1) sarana dan prasarana untuk 
pembelajaran bolabasket belum ada, sehingga pembelajaran hanya diberikan 
melalui teori saja, (2) model pembelajaran bolabasket yang diajarkan monoton 
sehingga siswa merasa bosan, (3) belum adanya model pembelajaran 
bolabasket yang inovatif dari guru penjasorkes. Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pengembangan model pembelajaran bolabasket melalui 
permainan puzzle ring bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk pengembangan 
model pembelajaran bolabasket melalui permainan puzzle ring bagi siswa kelas 
VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog.  
       Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengembangan dari Borg and Gall, dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: (1) melakukan analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan 
informasi, termasuk observasi lapangan, wawancara, angket prapenelitian, dan 
kajian pustaka, (2) mengembangkan produk awal, (3) evaluasi dari ahli penjas 
dan ahli pembelajaran penjasorkes, serta uji coba skala kecil (N=10), (4) revisi 
produk pertama, (5) uji coba skala besar (N=27), (6) revisi produk akhir, (7) hasil 
akhir. 
       Data yang diperoleh dari hasil evaluasi ahli sebanyak 77% (baik), kemudian 
data yang diperoleh dari hasil penelitian uji coba skala kecil (N=10) sebanyak 
78% (baik), sedangakan hasil dari uji coba skala besar (N=27) diperoleh data 
sebanyak 82% (sangat baik). Pengumpulan data dilakukan  dengan cara 
kuesioner untuk ahli dan siswa, serta pengamatan untuk siswa.  
       Berdasarkan hasil data yang diperoleh setelah melakukan penelitian 
terhadap pengembangan model pembelajaran bolabasket melalui permainan 
puzzle ring pada siswa kelas VIII dapat disimpulkan bahwa permainan puzzle 
ring dapat digunakan atau layak untuk diterapkan pada pembelajaran bolabasket 
di sekolah. Adapun saran untuk penelitian ini adalah diharapkan permainan 
puzzle ring dapat diterapkan dalam pembelajaran bolabasket agar lebih 
bervariatif sehingga siswa dapat termotivasi untuk lebih aktif bergerak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan jasmani menurut Samsudin (2008:2) adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 

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

belajar diatur secara sak sama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotorik, kognitif dan afektif setiap 

siswa. 

       Dilihat dari pengertian pendidikan jasmani di atas dapat dikatakan bahwa 

pendidikan jasmani tidak hanya untuk meningkatkan aktifitas fisik siswa saja, 

namun melalui pendidikan jasmani dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan siswa pada aspek lainnya, seperti aspek afektif dan kognitif, 

sehingga melalui pendidikan jasmani diharapkan dapat membentuk manusia 

yang seutuhnya. 

       Dalam proses pembelajaran khususnya pada penjasorkes, sarana dan 

parasarana menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang saat 

pembelajaran berlangsung. Artinya dalam pembelajaran, sarana dan prasarana 

menjadi komponen yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran penjasorkes. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam 

cabang olahraga yang dipraktikkan di sekolah, misalnya olahraga bolavoli harus 

dilengkapi dengan lapangan, net dan bola. Olahraga bulungtangkis harus 

dilengkapi dengan sarana shuttlecock, net dan raket untuk dapat mempraktikkan 
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olahraga tersebut. Jadi, secara tidak langsung sarana dan prasarana merupakan 

komponen pelengkap dalam proses pembelajaran penjasorkes. 

       Selain sarana dan prasarana, kreatifitas guru penjasorkes dalam 

pembelajaran juga berperan sangat penting terhadap kelancaran pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah, sehingga dengan adanya kreatifitas yang dimiliki guru 

untuk mengembangan model pembelajaraan penjasorkes di sekolah diharapkan 

siswa tidak merasa bosan dan mempunyai motivasi untuk tetap lebih 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran penjasorkes. Dengan 

demikian, indikator pencapaian pembelajaran pada aspek psikomotorik yang 

sesuai dengan silabus mata pelajaran penjasorkes dapat tercapai secara 

keseluruhan. 

       Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, khususnya dalam penjasorkes 

masih ditemui permasalahan yang dapat menghambat proses pembelajaran. 

Permasalahan yang menjadi penghambat proses pembelajaran penjasorkes di 

sekolah dapat menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara 

maksimal. Salah satu permasalahan yang muncul di sekolah yaitu keterbatasan 

sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran penjasorkes. 

Realitanya dapat dilihat dari kondisi sebagian besar sekolah di Indonesia yang 

belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup layak untuk cabang-cabang 

olahraga yang terkait dengan materi penjasorkes sesuai dengan bahan ajar. 

Keterbatasan itu dapat dilihat dari tidak adanya lapangan yang tersedia untuk 

masing-masing cabang olahraga. Alat-alat olahraga tidak lengkap atau sudah 

tidak layak pakai. 

       Salah satu tujuan dari pembelajaran adalah membuat siswa merasa senang 

terhadap mata pelajaran tersebut tetapi tujuan dari pembelajaran yang diajarkan 
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tetap dapat tercapai, sehingga siswa lebih mudah untuk menyerap apa yang 

diajarkan oleh guru, termasuk penjasorkes. Namun, masih ada cara mengajar 

guru penjasorkes yang terkesan monoton pada pembelajaran di sekolah. Hal 

tersebut dapat memberi rasa bosan kepada siswa karena model pembelajaran 

yang diajarkan kurang menarik bagi siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa 

tidak semangat dan motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran penjasorkes 

berkurang. 

       Untuk meminimalisir permasalahan tersebut dibutuhkan model pembelajaran 

yang inovasi dan menarik. Pengembangan model pembelajaran merupakan 

salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan terbatasnya sarana dan 

prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran penjasorkes di sekolah. Selain itu 

pengembangan model pembelajaran juga dapat memberikan model pengajaran 

yang bervariasi sehingga pengembangan model pembelajaran diharapkan dapat 

memberikan motivasi kepada siswa dan guru penjasorkes dalam proses 

pembelajaran penjasorkes.  

       Bolabasket merupakan salah satu cabang permainan bola besar yang 

terdapat dalam materi penjasorkes mulai dari sekolah dasar sampai sekolah 

menengah. Permainan bolabasket termasuk olahraga permainan yang 

menyenangkan dan dimainkan secara beregu atau berkelompok, sehingga 

permainan bolabasket merupakan salah satu permainan yang dibutuhkan untuk 

anak remaja atau adolesensi sesuai dengan karakteristiknya. Sarana dan 

prasarana dalam bolabasket yaitu lapangan dengan permukaan yang datar, ring 

dan bola pantul. Jika dilihat dari keterkaitan olahraga permainan bolabasket 

dengan aspek pembelajaran, maka terdapat banyak manfaat yang diperoleh 

dalam bermain bolabasket yaitu dari segi kognitif, siswa akan berfikir bagaimana 
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strategi atau taktik untuk mengalahkan lawan dan menjadi pemenang dalam 

permainan, selain itu siswa dapat mengetahui teknik dan peraturan permainan 

bolabasket dengan mengajarkan siswa menjadi wasit untuk memimpin 

pertandingan. Dari segi afektif dapat mengajarkan siswa nilai-nilai yang 

terkandung dalam permainan, seperti  bekerjasama, tanggungjawab, disiplin, 

jujur, dan percaya diri, sedangkan dari segi psikomotorik bermain bolabasket 

dapat membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswa karena 

banyak melakukan aktifitas gerak saat bermain. 

       SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama yang berada di Kabupaten Kudus. Sekolah ini berada di puncak Gunung 

Muria di dukuh tertinggi di daerah Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Rahtawu 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Seperti sekolah-sekolah di Indonesia yang 

memiliki permasalahan dalam pembelajaran, sekolah ini juga memiliki 

permasalahan yang menjadi penghambat pembelajaran penjasorkes khususnya 

untuk materi bolabasket.  

       Penulis melakukan observasi ke sekolah sebelum melakukan penelitian, 

sehingga diperoleh data observasi sebagai berikut: permasalahan yang terdapat 

di lapangan yaitu kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang 

materi bolabasket, seperti belum ada lapangan dan ring serta belum tersedianya 

bola basket. Prasarana atau lapangan yang dimiliki oleh sekolah hanya satu 

lapangan bolavoli yang berada di halaman sekolah dan bak pasir untuk cabang 

olahraga atlentik pada nomor lompat yang berada di samping lapangan bolavoli. 

Sedangkan untuk sarana yang dimiliki oleh sekolah yaitu bola voli sebanyak 5 

buah, shuttlecock 20 buah, bola kasti 5 buah, pemukul kasti 2 buah, lembing 1 

buah dan peluru 3 buah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan 
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dapat dilihat bahwa pembelajaran untuk materi bolabasket di sekolah belum 

berjalan secara optimal karena sarana dan prasarannya belum tersedia. 

       Guru sangat berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran 

penjasorkes. Guru sebagai fasilitator bagi siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, sehingga guru harus menguasai materi dan memiliki daya 

kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar pembelajaran penjasorkes menjadi 

menarik untuk diikuti oleh siswa. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada guru 

penjasorkes yang menggunakan cara mengajar yang itu-itu saja atau kurang 

menarik bagi siswa, sehingga pembelajaran penjasorkes cenderung monoton 

dan kurang optimal. 

       Selain melakukan observasi lapangan, penulis juga melakukan wawancara 

kepada guru penjasorkes SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog mengenai model 

pembelajaran penjasorkes khususnya pada materi bolabasket. Beliau 

mengatakan bahwa dalam memberikan materi bolabasket di sekolah belum 

menggunakan model pembelajaran atau modifikasi untuk materi bolabasket. 

Pembelajaran yang diajarkan guru masih menggunakan model pembelajaran 

yang standar yaitu dengan menyuruh siswa melakukan lempar tangkap bola 

saja. Pembelajaran tersebut diberikan pada waktu kelas VII, tetapi untuk kelas 

VIII guru hanya memberikan materi teori bolabasket belum memberikan materi 

praktik kepada siswa. Sesuai dengan silabus Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

mengenai permainan bola besar yang harus diajarkan di sekolah kepada siswa, 

yaitu permainan sepak bola, permainan bolavoli dan permainan bolabasket. 

Namun di sekolah tersebut yang sering diajarkan untuk materi bola besar adalah 

permainan bolavoli, hal ini dikarenakan guru penjasorkes di sekolah lebih 

menguasai materi permainan bolavoli dan lapangan bolavoli yang sudah 
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tersedia. Keadaan seperti itu menjadikan siswa kurang termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran penjasorkes khususnya pada materi bolabasket. 

       Peneliti juga melakukan observasi kepada siswa untuk mengetahui 

permasalahan terkait proses pembelajaran penjasorkes khususnya materi 

bolabasket di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menguatkan permasalahan 

pembelajaran bolabasket yang terjadi di sekolah. Observasi yang ditujukan untuk 

siswa diambil dengan memberikan angket secara serentak sebanyak 28 siswa 

yang terdiri dari 13 siswa putra dan 15 siswa putri. Alasan memberi angket 

secara serentak bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam mengambil data 

observasi. Hasil angket siswa dapat dilihat pada bab berikutnya yang membahas 

tentang hasil observasi dan penelitian mengenai pengembangan model 

pembelajaran bolabasket melalui permainan puzzle ring. 

       Berdasarkan data angket yang diberikan kepada siswa yang berkaitan 

dengan 3 aspek dalam proses pembelajaran yaitu aspek kognitif, psikomotorik 

dan afektif dapat disimpulkan bahwa semua siswa menyukai mata pelajaran 

penjasorkes, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Dari data yang 

diambil, ada beberapa siswa yang belum mengetahui permainan bolabasket. Hal 

ini dikarenakan siswa belum mempraktikkan permainan bolabasket di sekolah. 

Dalam proses pembelajaran penjasorkes khususnya pada materi bolabasket, 

siswa sudah mendapatkan materi teori bolabasket tetapi siswa belum pernah 

mempraktikkannya, hal ini disebabkan belum adanya sarana dan prasarana yang 

mendukung. Dari angket yang diberikan kepada siswa, dapat dilihat bahwa 

motivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran pada materi bolabasket 

cenderung kurang, hal ini karena guru penjasorkes belum pernah memberikan 

model pengembangan pembelajaran atau modifikasi pada materi bolabasket. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan 

yang terdapat di sekolah dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

pendidikan jasmani khususnya pada materi bolabasket belum berjalan secara 

optimal. 

       Dengan adanya berbagai masalah yang ditemukan mengenai pelaksanaan 

pembelajaran penjasorkes khususnya pada materi bolabasket pada sekolah 

menengah pertama di atas, penulis membuat produk model pengembangan 

pembelajaran dengan memodifikasi sarana, prasarana dan beberapa peraturan 

permainan bolabasket melalui permainan puzzle ring dengan tujuan agar 

pelaksanaan pembelajaran materi bolabasket dapat tersampaikan dengan baik 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta memberikan motivasi kepada 

siswa untuk lebih aktif dan tertarik mengikuti mata pelajaran penjasorkes 

khususnya pada materi bolabasket. Salain itu model pengembangan 

pembelajaran ini dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran penjasorkes di 

sekolah khususnya kelas VIII sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) kelas VIII pada materi permainan bola besar. 

1.2 Perumusan Masalah 

       Sesuai dengan uraian permasalahan di atas mengenai proses pembelajaran 

penjasorkes khususnya pada materi bolabasket di sekolah, maka permasalahan 

yang ingin dipecahkan yaitu: 

1. Bagaimana bentuk pengembangan model pembelajaran bolabasket melalui 

permainan puzzle ring bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap 

Gebog? 

2. Apakah pengembangan model pembelajaran bolabasket melalui permainan 

puzzle ring efektif bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

       Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan dan 

mengetahui produk pengembangan model pembelajaran penjasorkes khususnya 

pada materi bolabasket melalui permainan puzzle ring dapat berjalan efektif bagi 

siswa SMP kelas VIII sehingga dalam materi bolabasket siswa merasa senang 

dan materi dapat tersampaikan dengan baik oleh guru sesuai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

1.4 Manfaat Pengembangan 

       Manfaat dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai modal menyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana. 

b. Sebagai bekal dalam melaksanakan pengembangan pembelajaran 

penjasorkes pada materi bolabasket. 

c. Sebagai tambahan pengetahuan dalam mengembangkan produk-produk 

yang bermanfaat bagi perkembangan penjasorkes. 

2. Bagi Guru 

a. Penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pembelajaran 

penjasorkes pada materi bola besar khususnya bolabasket. 

b. Sebagai motivasi dalam mengembangkan kreativitas yang akan 

memunculkan ide-ide baru yang menarik pada proses pembelajaran agar 

siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

1.5 Spesifikasi Produk 

       Produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa 

permainan puzzle ring yang sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) kelas VIII dengan memodifikasi sarana, prasarana 
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dan beberapa peraturan yang digunakan. Permainan puzzle ring diharapkan 

dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran yaitu aspek afektif, kognitif, 

dan psikomotorik secara efektif, serta dapat membantu guru penjasorkes untuk 

modifikasi permainan yang lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bola 

besar khususnya materi bolabasket, sehingga model pembelajaran yang 

diberikan lebih menarik dan tidak monoton. Selain itu diharapkan dapat 

menjadikan siswa termotivasi untuk lebih aktif dan lebih bersemangat dalam 

pembelajaran penjasorkes, sehingga materi bolabasket dapat tersampaikan 

dengan baik pada pembelajaran penjasorkes sesuai dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. 

       Puzzle ring merupakan permainan hasil modifikasi dari permainan 

bolabasket dengan permainan puzzle (teka-teki/bongkar pasang). Permainan ini 

sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 

menginjak masa adolesensi atau masa remaja. Adolesensi merupakan masa 

peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yaitu mulai dari umur 10-20 

tahun. Masa adolesensi merupakan masa yang tepat untuk mengembangkan 

intelektual, sosial dan emosional dengan disertai gerak. Hal ini sesuai dengan 

fungsi permainan puzzle, yaitu untuk melatih memecahkan masalah, konsentrasi, 

melatih koordinasi tangan dan mata, ketelitian, kesabaran, melatih logika anak 

dan lain-lain.  

1.6 Pentingnya Pengembangan 

       Adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran penjasorkes di sekolah yang menyebabkan perlaksanaan 

pembelajaran terhambat, maka diperlukan adanya pengembangan model 

pembelajaran atau modifikasi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-
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permasalahan yang terjadi. Pengembangan model pembelajaran dalam 

penjasorkes perlu dilakukan oleh seorang guru penjasorkes untuk 

mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan silabus. 

Selain guru harus menguasai materi, kreativitas guru dibutuhkan untuk 

mengatasi permasalahan yang dapat menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

       Pengembangan model pembelajaran melalui modifikasi permainan puzzle 

ring bagi siswa SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog ini perlu dilakukan sebagai 

upaya dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana serta 

model pengajaran yang monoton dalam pembelajaran penjasorkes khususnya 

pada materi bolabasket yang menyebabkan motivasi siswa berkurang untuk 

mengikuti pelaksanaan pembelajaran penjasorkes sehingga nantinya diharapkan 

dapat digunakan sebagai alternatif bagi guru penjasorkes dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar pada materi bola besar. Selain itu, pengembangan 

model pembelajaran melalui modifikasi permainan puzzle ring berperan untuk 

memberikan motivasi kepada siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

penjasorkes khususnya materi bolabasket. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pendidikan Jasmani 

       Pendidikan jasmani menurut Samsudin (2008:2) adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 

perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Hal ini juga 

sependapat dengan Abdul Kadir Ateng (1992:4) tentang pengertian pendidikan 

jasmani, yaitu pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 

menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan, 

sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kawasan organik, neoromuskuler, intelektual dan sosial.   

       Menurut Husdarta (2010:142) bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian 

intergaral dari proses keseluruhan proses pendidikan. Artinya, pendidikan 

jasmani salah satu media untuk membantu ketercapaian tujuan pendidikan 

secara keseluruhan. Dikatakan juga oleh Cholik Mutohir (1992) dalam 

(Samsudin, 2008:2) bahwa pendidikan jasmani merupakan suatu proses 

pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar dan sistematika melalui berbagai kegiatan jasmani untuk 

memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, 

kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak, serta 

kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang 

berkualitas berdasarkan Pancasila. 
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       Dari beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan jasmani yang sudah 

dipaparkan di atas, diharapkan dengan pengembangan model pembelajaran 

bolabasket di sekolah melalui permainan puzzle ring dapat mencerminkan 

pendidikan jasmani dalam membangun proses pendidikan yang dilakukan secara 

sadar yang mencakup semua aspek pendidikan yakni aspek afektif, psikomotorik 

dan kognitif melalui aktifitas fisik atau jasmani untuk menjadikan manusia 

seutuhnya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. 

2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani 

       Tujuan pendidikan jasmani yang ingin dicapai bukan hanya untuk kesegaran 

jasmani saja, namun pendidikan jasmani juga mempunyai tujuan yang mencakup 

tentang aspek mental, emosional dan sikap seseorang. 

       Adapun beberapa tujuan yang dimaksud dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah, seperti yang dikatakan oleh Samsudin (2008:3), 

yaitu: 

1. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

pendidikan jasmani. 

2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. 

3. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

4. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, 

percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5. Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi 

berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas 

ritmik, akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas (outdoor education). 
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6. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui 

berbagai aktivitas jasmani. 

7. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

8. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk 

mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

9. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. 

       Pendapat Adang Suherman (2001:23), secara umum pendidikan jasmani 

dapat diklasifikasikan ke dalam 4 katagori, yakni: 

1. Perkembangan fisik, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktifitas-aktifitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang (physical fitness). 

2. Perkembangan gerak, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillfull). 

3. Perkembangan mental, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir 

dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan 

jasmani ke dalam lingkungannya, sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan, sikap dan tanggungjawab. 

4. Perkembangan sosial, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

       Ketiga aspek yang menjadi tujuan pendidikan jasmani sesuai uraian dari 

para ahli juga menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam model 

pembelajaran bolabasket melalui permainan puzzle ring, yakni dapat 

mengembangkan aspek psikomotorik, kognitif dan afektif. Artinya dengan 
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melakukan aktifitas gerak saat bermain permainan puzzle ring yang melibatkan 

tubuh dapat membangun pengetahuan dan karakter siswa menjadi lebih baik.  

2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

       Pada dasarnya program pendidikan jasmani memiliki kepentingan yang 

relatif sama dengan program pendidikan lainnya dalam hal ranah pembelajaran, 

yaitu sama-sama mengembangkan tiga ranah utama; psikomotorik, efektif dan 

kognitif. Namun demikian, ada satu kekhasan dan keunikan dari program 

pendidikan jasmani yang tidak dimiliki oleh program pendidikan yang lainnya, 

yaitu dalam hal pengembangan wilayah psikomotorik, yang biasanya dikaitkan 

dengan tujuan mengembangkan kebugaran jasmani anak dan pencapaian 

keterampilan gerak anak. 

       Adanya partisipasi dalam aktifitas fisik, siswa dapat menguasai keterampilan 

dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi estetis, mengembangkan 

keterampilan genetik serta nilai dan sikap yang positif, dan memperbaiki kondisi 

fisik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani (Samsudin, 2008:21). 

       Pernyataan di atas sesuai dengan pengertian pendidikan jasmani yang 

diartikan oleh Abdul Kadir Ateng (1992:4) tentang pengertian pendidikan jasmani, 

yaitu pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan, sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kawasan organik, neoromuskuler, intelektual dan sosial. 

2.1.1.2.1 Perkembangan Aspek Psikomotorik 

       Tanggungjawab dari guru pendidikan jasmani yaitu mempersiapkan anak 

agar dapat terampil gerak dalam berbagai cabang olahraga. Tujuan utama dalam 
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mengajarkan keterampilan gerak tersebut adalah pengembangan keterampilan 

untuk berpartisispasi dalam kegiatan olahraga, serta membantu dirinya bertindak 

efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan untuk 

mempersiapkan siswa menjadi atlet yang berprestasi (Samsudin, 2008:21). 

       Seorang guru penjasorkes hanya mempunyai batasan untuk siswa dapat 

menguasai keterampilan gerak dalam berbagai cabang olahraga saja, bukan 

memberikan materi yang mengarah pada pelaksaaan pembentukkan atlet, 

sehingga melalui permainan puzzle ring siswa dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan olaharaga. Pembentukkan atlet yang berprestasi bukan menjadi tugas 

dari seorang guru pendidikan jasmani melainkan tugas dari pelatih. 

Pembentukkan ini biasanya dilakukan di luar kegiatan pembelajaran atau pada 

kegiatan ekstrakurikuler yang lebih fokus dalam pembentukkan atlet yang 

berprestasi. 

2.1.1.2.2 Pengembangan Aspek Kognitif 

       Salah satu tugas dari pendidikan jasmani adalah meningkatkan pengertian 

anak tentang tubuh dan kemungkinan geraknya, serta berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Materi aspek kognitif dalam pendidikan jasmani bukan hanya 

yang berkaitan dengan apa dan bagaimana tentang fenomena gerak, tetapi 

meliputi pula aspek mengapa hal itu bisa terjadi termasuk faktor apa yang 

berpengaruh.  

      Dalam pelaksanaan pembelajaran untuk aspek kognitif dapat diberikan 

langsung di lapangan ketika siswa sedang melakukan gerakan. Artinya, 

pelaksanaan pembelajaran aspek ini tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas 

dengan menghafalkan fakta-fakta tentang teknik dasar dan ukuran lapangan. 

Akan tetapi, kesemuanya dapat dilaksanakan di dalam pelajaran praktik 
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pendidikan jasmani, dintegrasikan dengan pembelajaran keterampilan gerak 

(Sudirman, 2008:26). 

       Pembelajaran pada aspek kognitif melalui pengalaman langsung di lapangan 

akan bertahan lebih lama dibanding dengan siswa membaca buku, dimana siswa 

terkadang tidak dapat mengambil intisari yang dibaca sehingga pemahaman 

siswa kurang terhadap materi yang diajarkan. Pembelajaran melalui pengalaman 

langsung di lapangan akan bertahan lebih lama karena siswa dapat merasakan 

secara langsung sehingga siswa lebih cepat mengerti dan dapat diingat lebih 

lama. Model pembelajaran yang menarik dan mudah bagi siswa akan membantu 

siswa lebih cepat dan mudah untuk memahaminya, selain itu dapat membantu 

daya ingat siswa lebih lama. Seperti permainan puzzle ring yang diajarkan untuk 

siswa SMP kelas VIII, karena permainan ini menarik dan mudah untuk dimainkan 

siswa. 

2.1.1.2.3 Konsep Gerak 

       Pelajaran konsep gerak dalam pelajaran pendidikan jasmani sudah semakin 

penting dan sudah menjadi tren di negara-negara maju. Tren ini didasari 

kepercayaan bahwa pengajaran konsep akan membantu siswa dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani secara keseluruhan, terutama dengan memilih 

isi atau materi yang dapat ditransfer pada situasi-situasi lain yang identik. 

Pernyataan tersebut mempunyai maksud bahwa jika anak sudah menguasai 

konsep tentang bagaimana menerima data dalam satu situasi, maka mereka 

akan mampu menerapkan konsep tersebut pada situasi lain (Sudirman 2008:26). 

       Penulis memberikan contoh dalam pembelajaran penjasorkes mengenai 

konsep megoper bola (passing) yang terdapat pada permainan puzzle ring, 

konsep tersebut dapat diterapkan pada permainan bolabasket, bolavoli dan 
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sepak bola. Namun, dalam situasi ini siswa harus dapat memahami ciri, jenis dan 

syarat yang harus dipenuhi agar gerak tersebut sesuai dengan kebutuhan itu 

sendiri. 

2.1.1.2.4 Pengembangan Aspek Afektif 

       Dalam kompetensi dasar (KD) mata pelajaran penjasorkes sudah dituliskan 

tentang indikator pencapaian dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani, diantaranya yaitu: kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, 

menghargai lawan bersedia berbagi tempat dan peralatan. Hal tersebut 

merupakan aspek afektif yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam 

pelaksaan penjasorkes di sekolah melalui permainan puzzle ring.  

       Sudirman (2008:30) mengatakan dibandingkan dengan pembelajaran 

kognitif dan psikomotorik, sedikit sekali, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada 

sama sekali, pembelajaran afektif yang telah diperkenalkan secara sengaja ke 

dalam kurikulum. Satu alasannya yaitu karena pengajaran fakta kognitif dan 

keterampilan psikomotorik bisa dilakukan dengan mudah, tetapi untuk 

memadukan pembelajaran afektif ke dalam proses kependidikan sekolah 

memerlukan latihan khusus.  

       Strategi afektif yang sudah digunakan dalam program pendidikan jasmani 

selama ini baru terbatas pada upaya membangkitkan sikap dan minat siswa 

terhadap pendidikan jasmani. Padahal, pembelajaran domain afektif dapat 

digunakan untuk memfokuskan perhatian, memelihara konsentrasi, menimbulkan 

dan menjaga motivasi, mengelola kecemasan, mengembangkan self-esteem, 

dan mempelajari etika serta perilaku sosial. 
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2.1.1.3 Permainan dalam Pendidikan Jasmani 

       Permainan puzzle ring merupakan salah satu permainan dalam pendidikan 

jasmani yang menyenangkan untuk dimainkan siswa kelas VIII. Selain 

menyenangkan permainan ini dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan 

siswa melalui aktifitas jasmani.  

       Aktivitas bermain pada anak-anak banyak dilakukan dengan aktivitas 

jasmani. Aktivitas jasmani ini sangat penting bagi anak-anak dalam masa 

pertumbuhannya. Dalam melakukan aktivitas jasmani tubuh akan bergerak 

secara otomatis sehingga tanpa disadari tubuh terlatih dengan sendiri.  

       Aktivitas permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 

pendidikan jasmani. Oleh sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas 

dan tujuan yang sama dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani yaitu 

meningkatkan kualitas manusia atau membentuk manusia Indonesia seutuhnya 

yang mempunyai sasaran keseluruhan aspek pribadi manusia. 

       Permainan sebagai wahana pendidikan akan memperoleh sukses apabila 

guru pendidikan jasmani memahami peranan permainan dalam pendidikan, 

memilih jenis permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, 

mengetahui kebutuhan anak, dan dapat menentukan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan keadaan anak. 

       Metode pembelajaran yang sesui dengan keadaan anak dalam memberikan 

permainan dalam pendidikan jasmani dapat menimbulkan rasa senang kepada 

anak yang melakukan permainan. Rasa senang pada anak merupakan ungkapan 

keadaan pribadi anak yang asli pada saat mereka bermain, baik itu berupa watak 

asli, maupun kebiasaan yang telah membentuk kepribadiannya. Oleh karena itu, 

bermain dapat mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk 
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gerak, sikap, dan perilaku pada pelaksanaan pendidikan jasmani. Situasi 

pembelajaran pendidikan jasmani yang menyenangkan dapat membantu 

seorang guru pendidikan jasmani untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu guru 

dapat memberi pengarahan, koreksi, saran, latihan atau dorongan yang tepat 

agar siswa berkembang dengan baik dan dapat mencapai kedewasaan yang 

diharapkan (Sukintaka, 1992:11). 

2.1.2 Motivasi Belajar 

       Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar atau internal dan insentif di 

luar dari individu atau hadiah. Kata motivasi berawal dari kata motif yang 

diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu atau daya penggerak untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan (Sardiman A.M, 2006:73). 

       Menurut McDonald dalam Oemar Hamalik (2009:173), “ Motivation is a 

energy change within the person characterized by affective arousal and 

anticipatory goal reactions.”, yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti 

motivasi adalah salah satu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

       Pernyataan di atas mengandung tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu: 

1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahan-

perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-perubahan tertentu di 

dalam system neurofisiologis dalam organisme manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. Mula-mula merupakan 

ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. Suasana emosi ini 

menimbulkan kekuatan yang bermotif. Dalam proses pembelajaran 

penjasorkes, misalnya jika di dalam pembelajaran guru memberikan materi 
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yang menarik dengan memodifikasi pembelajaran, siswa akan tertarik dan 

menimbulkan rasa senang saat siswa mengikuti pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 

3. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Pribadi yang 

bermotivasi mengadakan respon-respon yang tertuju ke arah suatu tujuan. 

Respon tersebut berfungsi untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan 

oleh perubahan energi dalam dirinya. Contonya yaitu jika siswa ingin 

mendapatkan nilai bagus pada materi bolabasket mengenai teknik-teknik 

dasar bolabasket, maka siswa akan berlatih dan berusaha keras sehingga 

siswa mendapat tujuan yang mereka inginkan yakni mendapat nilai bagus. 

       Dalam pembelajaran setiap guru sangat berperan dalam menumbuh 

kembangkan motivasi siswa. Guru merupakan penggerak kegiatan belajar siswa 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari pernyataan di atas, seorang guru 

mempunyai tugas dan kewajiban dalam kegiataan pembelajaran di sekolah 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu bentuk tugas dan kewajiban guru 

yakni menjadi motivator atau sebagai daya penggerak/pendorong siswa yang 

bertujuan untuk membantu siswa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. 

       Salah satu contoh guru memberikan motivasi dalam pelaksanaan 

penjasorkes di sekolah yaitu memberi permainan yang dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran agar bentuk pembelajaran yang diberikan oleh 

guru kepada siswa tidak monoton yang menyebabkan siswa merasa bosan 

untuk mengikuti pelajaran. Permainan puzzle ring merupakan permainan hasil 

modifikasi yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa SMP kelas 

VIII yang bertujuan agar siswa lebih antusias dan aktif bergerak dalam mengikuti 
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pembelajaran penjasorkes. Manfaat lain dari modifikasi pembelajaran yaitu 

materi dapat tersampaikan dengan baik pada pembelajaran penjasorkes. 

2.1.2.1 Fungsi Motivasi 

       Pemberian motivasi belajar kepada siswa pada pelaksaan pembelajaran 

khususnya penjasorkes dapat mendorong timbulnya sikap dan mempengaruhi 

serta mengubah siswa dalam bersikap. Hal tersebut merupakan fungsi motivasi 

sesuai pendapat Oemar Hamalik (2009:175) yang diberikan kepada siswa, 

antara lain: 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa adanya 

motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar atau berlatih. 

2. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian 

tujuan yang diinginkan. 

3. Sebagai penggerak, yaitu sebagai mesin bagi mobil (individu). Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

       Sesuai dengan uraian fungsi motivasi belajar di atas, diharapkan melalui 

model pengembangan permainan puzzle ring dapat memicu terjadinya suatu 

perubahan yang dapat mempengaruhi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

bolabasket di sekolah. Permainan yang menarik dan mudah untuk dimainkan 

siswa diharapkan dapat menumbuhkan motivasi siswa agar aktif bergerak 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

2.1.2.2 Prinsip Motivasi 

       Dalam memberikan motivasi kepada siswa, guru harus mengetahui prinsip-

prinsipnya terlebih dahulu agar motivasi yang diberikan kepada siswa tidak 

berubah menjadi tekanan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, menurut Oemar Hamalik (2009:181) prinsip tersebut meliputi: 
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1. Pujian lebih efektif daripada hukuman. Menurut penulis motivasi melalui 

pujian yang diberikan kepada siswa akan lebih tepat daripada melalui 

hukuman, karena hukuman dapat memberikan rasa takut kepada siswa 

sehingga siswa akan merasa tertekan saat mengikuti pelajaran. Hal 

tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan. 

2. Teknik dan prosedur mengajar yang bermacam-macam itu efektif untuk 

memelihara minat siswa. Cara mengajar yang bervariasi ini akan 

menimbulkan situasi belajar yang menyenangkan dan menantang. Untuk 

itu seorang guru khususnya guru penjasorkes dituntut untuk lebih kreatif 

dan inovatif dalam memberikan materi pelajaran yang diberikan kepada 

siswa agar pembelajaran tidak terkesan monoton. Salah satunya yaitu 

melalui permainan puzzle ring yang memodifikasi sarana prasarana dan 

peraturan permainan. 

3. Kecemasan dapat menimbulkan kesulitan belajar. Belajar dalam 

penjasorkes adalah pembelajaran mengenai gerak. Misal dalam 

pembelajaran permainan bolabasket siswa tidak dapat melakukan teknik 

dasar bolabasket dengan baik, maka tugas guru yaitu membuat permainan 

yang dimodifikasi agar siswa dapat mencapai indikator yang sudah 

ditentukan. 

2.1.3 Perkembangan Gerak 

       Permainan puzzle ring merupakan permainan yang membutuhkan banyak 

gerak dalam permainannya, seperti mengoper bola, menggiring bola dan 

melakukan tembakan bola ke arah ring. Pada saat melakukan gerakan-gerakan 

tersebut tubuh mengalami perpindahan posisi, tempat atau posisi dari bagian 

tubuh seseorang. 
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       Hal tersebut sesuai dengan pendapat Phil.Yanuar Kiram (1992:49) bahwa 

gerak dapat diartikan sebagai perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh 

atau bagian tubuh manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang dan waktu 

dan dapat diamati secara objektif. 

       Gerak (motor) menurut Amung Ma’mun dan Yudha Saputra (2000:20) 

adalah sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. 

Kemampuan gerak dasar ialah kemampuan yang biasa siswa lakukan guna 

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

1. Kemampuan Locomotor  

       Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

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

loncat. Kemampuan gerak lainya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, 

meluncur, dan lari seperti kuda berlari (gallop). 

2. Kemampuan Non-locomotor 

       Kemampuan non locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak 

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

mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, 

mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

3. Kemampuan Manipulatif 

        Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai 

macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan 

dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Manipulasi 

obyek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata-kaki dan tangan-mata, yang 

mana cukup penting untuk item; berjalan (gerakan langkah) dalam ruang. 

Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari: 
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1. Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang). 

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

dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari bantalan karet 

(bola medisin) atau macam bola yang lain. 

3. Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. 

2.1.3.1 Karakteristik Anak Remaja (Adolesensi) 

       Menurut Sugianto (2008:5.2-5.7) masa adolesensi atau remaja merupakan 

masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Masa ini berlangsung dari umur 

10 sampai 20 tahun. Masa adolesensi anak laki-laki dan perempuan mengalami 

perbedaan. Pada anak laki-laki masa adolesensi berlangsung antara umur 12-20 

tahun, sedangkan pada anak perempuan mengalami masa adolesensi antara 

umur 10-18 tahun. Dilihat dari umur pada masa adolesensi, anak perempuan 

mengalami usia remaja atau masa adolesensi lebih cepat 2 tahun dibandingkan 

anak laki-laki. 

       Pada masa adolesensi terjadi perkembangan biologis yang kompleks, yang 

meliputi percepatan pertumbuhan, pertumbuhan proporsi bentuk tubuh, 

perubahan dalam komposisi tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer dan 

sekunder, perkembangan pada sistem pernapasan dan kerja jantung, 

perkembangan sistem syaraf dan endokrin yang memprakarsai dan 

mengkoordinasi perubahan-perubahan tubuh, seksual dan fisiologis. 

       Perbedaan ukuran badan untuk anak laki-laki dan perempuan pada masa 

sebelum adolesensi adalah kecil, meskipun ada kecenderungan anak laki-laki 

sedikit lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan 

pada awal masa adolesensi anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari 
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anak laki-laki. Akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan 

yang cepat terjadi pada anak laki- laki pada masa adolesensi.  

       Pada masa adolesensi antara anak laki-laki dengan perempuan makin jelas 

perbedaan ukuran dan bentuk tubuhnya. Pertumbuhan yang cepat pada masa 

adolesensi menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan morfologi antara anak 

laki-laki dengan perempuan yang makin jelas. Ciri-ciri yang menonjol adalah 

bertambahnya lebar bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan 

perkembangan pinggulnya, sebaliknya terjadi pada anak perempuan yang 

mengalami pertumbuhan yang cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan 

dengan perkembangan pada bagian pinggang dan bahu. Selain itu perubahan 

fisik selama anak mengalami masa adolesensi menunjukkan beberapa indikasi 

dalam komposisi tubuh. Perubahan komposisi terutama bervariasi pada 

kegemukan dan kekurusan. Pada anak laki- laki meningkat ke arah otot terutama 

pada anggota badan, sedangkan untuk anak perempuan meningkat ke arah 

bentuk ramping dan gemuk atau makin berlemak. Peningkatan tersebut untuk 

anak laki-laki berlangsung dengan cepat terutama menjelang dewasa, 

sedangkan untuk anak perempuan berlangsung secara bertahap.  

       Perbedaan bentuk tubuh antara anak laki-laki dengan perempuan terjadi 

tampak jelas sesudah masa pubertas. Kedua jenis kelamin memiliki ukuran 

skeletal yang berbeda. Anak laki-laki menjadi seorang yang dewasa dengan 

tungkai dan lengan yang lebih panjangdan bahunya yang lebar, sedangkan pada 

anak perempuan dewasa akan nampak lebih besar pinggulnya. 

       Sesuai dengan karakteristik masa adolesensi yang sudah dijelaskan oleh 

Sugianto di atas, yakni usia remaja atau masa adolesensi mempunyai rentangan 

usia antara 10 sampai 20 tahun. Sedangkan usia anak SMP yakni antara 13 
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sampai 15 tahun. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 

usia anak SMP sudah memasuki usia remaja atau masa adolesensi. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Ateng (1992:74), yang 

menyatakan bahwa usia SMP sudah memasuki masa adolesensi. 

2.1.3.2 Perkembangan Motorik Anak Remaja (Adolesensi) 

       Perubahan-perubahan pada penampilan gerak pada masa adolesensi 

cenderung mengukuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan 

fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan keterampilan gerak 

dasar antara anak laki-laki dan perempuan semakin meningkat, anak laki-laki 

menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan anak perempuan 

menunjukkan peningkatan yang tidak berarti bahkan menurun setelah umur 

menstruasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai gerakan, seperti lari, 

lompat jauh tanpa awalan dan melempar jarak jauh. Menurut Espenchade (1960) 

dalam Sugiyanto (2008:5.14) berpendapat anak perempuan mencapai hasil 

maksimal dalam lari pada usia 13 tahun, dan menunjukkan sedikit perubahan 

dalam melempar dan melompat sesudah umur tersebut.  

       Umumnya penampilan gerak anak perempuan dalam keterampilan dasar 

cenderung menurun sebelum mencapai kematangan biologis, kira-kira 3 tahun 

sebelum kematangan skeletal. Sebaliknya anak laki-laki terus mengalami 

peningkatan penampilan geraknya dengan bertambahnya kematangan skeletal. 

Kecepatan matang secara biologis anak laki-laki adanya hubungan dengan 

penampilan gerak. Umumnya anak laki- laki masa puber meningkat secara terus-

menerus dan teratur dalam lari dan melompat, akan tetapi sedikit melambat 

dalam lemparan. Hal ini berhubungan dengan serangkaian pertumbuhan fisik, 
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seperti tungkai yang memanjang, pinggul yang melebar sebelum pengembangan 

bagian pundak.  

       Dalam pengembangan koordinasi gerak, laki-laki pada awal pubertas 

mengalami perkembangan sedikit sekali, tetapi setelah masa itu perkembangan 

makin cepat. Sedangkan mengenai keseimbangan dinamis selama adolesesi 

menunjukkan adanya penurunan untuk anak laki-laki dan perempuan. 

Peningkatan yang mendatar atau stabil (plateu) dialami oleh perempuan pada 

umur 12 sampai 14 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki pada umur 14 sampai 

16 tahun.  

       Masa kanak-kanak merupakan waktu yang tepat dalam usaha peningkatan 

keterampilan, sebagai langkah awal pembentukan pola-pola gerak yang baik. 

Periode ini merupakan peningkatan yang besar dalam penampilan keterampilan 

dasar dan pola gerak, yang kurang efisien bila dilakukan pada masa adolesensi 

atau dewasa. Pada masa adolesensi tingkat keterampilan gerak setiap individu 

makin bervariasi. Penampilan gerak dan kesegaran jasmani makin nyata 

perbedaannya antara anak laki-laki dan perempuan (Sugiyanto 2008:5.14-5.23). 

       Sesuai dengan penjelasan Sugiyanto mengenai perkembangan motorik anak 

adolesensi, dikatakan bahwa pada masa adolesensi untuk anak laki-laki dan 

perempuan mengalami perbedaan dalam perkembangan motoriknya. Perbedaan 

ini disebabkan karena perubahan fisiologis yang dialami oleh anak laki-laki dan 

perempuan. Penampilan gerak dan kesegaran jasmani mengalami perbedaan 

pada setiap individunya. Peningkatan keterampilan pada masa adolesensi dapat 

ditentukan oleh perilaku pada masa anak-anak. Hal ini disebabkan karena pada 

masa anak-anak merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan keterampilan 

anak.  
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2.1.3.3 Aktivitas Fisik yang Diperlukan Remaja (Adolesensi) 

       Menurut Sugiyanto (2008:5.27-5.32) masa adolesensi merupakan waktu 

yang tepat untuk mengikuti berbagai kegiatan olahraga, karena pada masa 

adolesensi anak-anak memiliki perhatian, kemauan, dan motivasi untuk 

meningkatakan penampilan yang pernah dicapai di masa kanak-kanak.  

Adolesensi merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

menyempurnakan gerakan dan memperluas keterampilan berbagai macam 

kegiatan olahraga secara luas. Selain itu pada masa adolesensi juga tepat untuk 

mengembangkan intelektual, sosial dan emosional tanpa mengabaikan gerak.  

       Selain ciri-ciri fisik antara anak laki-laki dan perempuan berbeda pada masa 

adolesensi, jenis keterampilan yang dapat dikuasi oleh anak laki-laki dan 

perempuan juga memiliki perbedaan. Pada anak laki-laki jenis keterampilan yang 

dapat dikuasai yakni jenis keterampilan yang memerlukan kekuatan, sedangkan 

untuk anak perempuan jenis keterampilan yang dapat dikuasai yaitu 

keterampilan yang lebih memerlukan ketepatan.  

       Masa adolesensi membutuhkan aktivitas yang dapat meningkatkan 

pengalaman dalam berbagai kegiatan, terutama yang sesui dengan usia dewasa. 

Bentuk kegiatan yang digemari, meliputi olahraga beregu, kegiatan yang menguji 

keterampilan tingkat tinggi, permainan perorangan maupun ganda dan 

pengembangan program latihan. Selain itu, pada masa adolesensi juga 

memerlukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritmik dan berhubungan dengan 

hubungan sosial.  

       Uraian tentang aktifitas fisik yang diperlukan oleh anak pada masa 

adolesensi diatas, dapat dikatakan bahwa pada masa adolesensi merupakan 

masa emas atau masa yang paling tepat untuk mengikuti kegitaan olahraga, 
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karena pada masa ini anak memiliki perhatian, kemauan dan motivasi untuk 

meningkatkan keterampilannya. Dengan demikian bila anak diberi kesempatan 

secara maksimal pada masa adolesensi untuk berlatih keterampilan, maka anak 

akan mendapatkan prestasi di masa dewasa nanti. 

2.1.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 

       Soepartono (2000:6) berpendapat sarana olahraga dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan 

olahraga atau pendidikan jasmani. Hal ini sependapat dengan pengertian sarana 

menurut Samsudin (2008:65) yaitu sesuatu yang dapat digunakan atau dapat 

dimanfaatkan. Sarana pendidikan jasmani ialah segala sesuatu yang dapat 

digunakan atau dimanfaatkan di dalam pembelajaran pendidikan jasmani.  

       Berdasarkan pengertian sarana dalam pendidikan jasmani yang 

dikemukakan oleh para ahli di atas, sarana penjasorkes adalah sasuatu yang 

dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan olahraga yang 

berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pembelajaran. 

Pada permainan puzzle ring menggunakan sarana bola tangan sebagai 

pengganti bola basket yang ukurannya lebih besar dari pada bola tangan dengan 

tujuan mempermudah siswa untuk bermain, tetapi tidak terlepas dari kaidah 

permainan bolabasket yang sebenarnya. 

       Menurut Soepartono (2000:6) prasarana dalam olahraga mempunyai arti 

sebagai sesuatu yang mempermudah atau mempelancar tugas dan memiliki sifat 

yang relatif permanen atau susah dipindahkan, sedangkan menurut Muhammad 

Rohman dan Sofan Amri (2013:6) prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan/pembelajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung 
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untuk proses belajar-mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, 

halaman sekolah sekaligus lapangan olaharaga. 

       Berbeda dengan permainan bolabasket sebenarnya yang menggunakan 

lapangan dengan permukaan datar dan halus, permainan puzzle ring dapat 

menggunakan prasarana halaman sekolah yang berumput atau permukaan 

tanah. 

2.1.4.1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 

       Salah satu kendala kurang lancarnya pembelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah-sekolah adalah kurang memadainya sarana yang dimiliki oleh sekolah-

sekolah tersebut. Di samping itu, ketergantungan para guru penjasorkes pada 

sarana yang standart serta pendekatan pembelajaran pada penyajian teknik-

teknik dasar yang juga standart sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Kedua 

hal tersebut menyebabkan pola pembelajaran yang kurang variatif dan 

cenderung membosankan siswa. 

       Guru dapat menggunakan, memanfaatkan bahkan mengembangkan atau 

memodifikasi sarana yang akan digunakan dalam pembelajaan pendidikan 

jasmani. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan 

kurangnya arana yang memadai dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

Pengembangan sarana pendidikan jasmani mempunyai arti melengkapi yang 

sudah ada dengan jalan mengadakan, memperbanyak dan membuat alat-alat 

sederhana atau memodifikasi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan anak, 

agar bisa lebih banyak bergerak dalam situasi yang menarik dan gembira tanpa 

kehilangan esensi pendidikan jasmani itu sendiri. 

       Selain memodifikasi sarana, guru pendidikan jasmani juga dapat 

memodifikasi prasarana dalam pembelajaran pendidikan jasmani sebagai upaya 
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mempermudah pelaksanaan pendidikan jasmani dan materi pelajaran tersampai 

dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah  Pengembangan atau 

modifikasi sarana dan prasarana tidak akan mengurangi aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani. Tetapi sebaliknya, siswa lebih 

difasilitasi untuk lebih banyak bergerak melalui pendekatan bermain dalam 

suasana riang gembira (Samsudin, 2008:66). 

2.1.5 Modifikasi 

       Penyelenggaraan proses pembelajaran perlu adanya upaya modifikasi 

pembelajaran yang sesui dengan kebutuhan siswa baik dalam tingkat 

perkembangan maupun tingkat kematangan siswa. Hal ini dilakukan agar siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran sehingga dapat 

mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani. 

     Pernyataan di atas sependapat dengan Samsudin (2008:58) mengenai 

modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar proses pembelajaran mencerminkan DPA (Developmentally Appropriate 

Practice). Artinya, bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan 

perubahan kemampuan atau kondisi anak, dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak didik yang diajar. 

Perkembangan atau kematangan dimaksudkan mencakup fisik, psikis, maupun 

keterampilan. 

       Berdasarkan pendapat Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:1) esensi 

modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran 

dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial 

dapat memperlancar peserata didik dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan 
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untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak 

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

lebih tinggi. 

2.1.5.1 Tujuan Modifikasi 

       Secara umum tujuan dari modifikasi yakni untuk memberikan suatu hal yang 

baru dan lebih menarik serta mempermudah dalam pelaksaannya guna untuk 

mecapai tujuan yang hendak dicapai. Menurut Lutan (1998) dalam Sudirman 

(2008:59), modifikasi mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:  

1. Siswa memperoleh kepuasaan dalam mengikuti pelajaran 

2. Meningkatkan kemungkinan keberhasilkan dalam berpartisipasi 

3. Siswa dapat melakukan pola gerak yang benar 

       Dari tujuan modifikasi menurut Lutan, modifikasi permainan bolabasket 

melalui permainan puzzle ring dalam pembelajaran penjasorkes sangat penting 

karena dapat mempermudah siswa dalam menerima pelajaran atau materi 

bolabasket, sehingga siswa merasa senang dan gembira tetapi tetap 

berpartisipasi dalam aktifitas penjasorkes dengan melakukan pola gerak yang 

benar melalui modifikasi pembelajaran puzzle ring. 

2.1.5.2 Modifikasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

       Samsudin (2008:58-60) berpendapat bahwa modifikasi pembelajaran 

pendidikan jasmani dianggap penting untuk diketahui oleh guru pendidikan 

jasmani. Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu 

“Developmentally Approriate Practice” (DPA). Artinya, tugas ajar yang 

disampaikan harus memerhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak dan 

dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar 
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harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan siswa yang 

diajar. Perkembangan atau kematangan yang dimaksud mencakup fisik, psikis 

maupun keterampilan. 

       Selain pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, karakteristik 

materi, kondisi lingkungan dan evaluasi, keadaan sarana, prasarana dan media 

pengajaran pendidikan jasmani yang dimiliki oleh sekolah akan mewarnai 

kegiatan pembelajaran itu sendiri. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan 

jasmani yang dimiliki sekolah-sekolah, menuntut guru pendidikan jasmani lebih 

kreatif dalam memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan 

prasarana yang ada. 

       Guru yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru, atau 

memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang lebih menarik, 

sehingga anak merasa senang mengikuti pelajaran pendidikan jasmani yang 

diberikan. Hal ini sependapat dengan Yoyo Bahagia dan Adang Suherman 

(2000:31) bahwa pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi 

struktur permainan yang sebenarnya sehingga pembelajaran strategi dasar 

bermain dapat diterima dengan relatif mudah oleh siswa. Pengurangan struktur 

permainan ini dapat dilakukan terhadap faktor: 1) ukuran lapangan; 2) bentuk, 

ukuran, dan jumlah peralatan yang digunakan; 3) jenis skill yang digunakan;      

4) aturan; 5) jumlah pemain; 6) organisasi pemain; 7) tujuan permainan. 

       Dengan melakukan modifikasi, guru penjasorkes akan lebih mudah 

menyajikan materi pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah dan disederhanakan 

tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang akan diberikan. Anak akan 

lebih banyak bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dimodifikasi.      
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2.1.6 Permainan Bolabasket 

       Permainan bolabasket adalah salah satu permainan bola besar yang 

dimainkan oleh 2 tim dengan masing-masing tim terdiri dari 5 pemain, perolehan 

angka dengan cara memasukkan bola ke ring. Pernyaatan tersebut sesuai 

dengan beberapa pendapat para ahli mengenai penjelasan tentang permainan 

bolabasket. Machfud Irsyada (2000:7) menjelaskan bahwa permainan bolabasket 

pada dasarnya merupakan permainan beregu. Prinsip yang mendasar dalam 

permainan bolabasket ialah bahwa permainan ini merupakan permainan yang 

dilakukan tanpa unsur kekerasan atau tindakan kasar, dengan tidak ada unsur 

menendang, menjegal dan menarik, serta tidak begitu susah untuk dipelajari. 

       Sedangkan menurut Imam Sodikun (1992:8) bolabasket merupakan 

permainan yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan. Bola boleh 

dioper (dilempar ke teman), boleh dipantulkan ke lantai, dan tujuannya adalah 

memasukkan bola ke keranjang lawan. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu 

masing-masing terdiri dari 5 pemain. 

       Kedua pendapat diatas sesuai dengan pengertian permainan bolabasket 

PERBASI dalam peraturan resmi bolabasket (2014:5) yaitu permainan 

bolobasket dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tediri dari 5 pemain. 

Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak angka ke keranjang 

lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka. 

       Dari beberapa penjelasan di atas, permainan puzzle ring mempunyai 

persamaan dengan permainan bolabasket, yaitu dimainkan oleh 2 tim dengan 

masing-masing tim terdiri dari 5 pemain. Tujuan dari permainan ini adalah untuk 

mencetak angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring 

yang dimodifikasi. 
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2.1.6.1 Sejarah Permainan Bolabasket 

       Bolabasket diciptakan di Amerika pada tahun 1891 oleh Dr. James A. 

Naismith yaitu seorang guru pendidikan jasmani YMCA (Young Men’s Christian 

Association) dari Springfield, Massachusets. Awal mulanya timbul ide ini karena 

desakan dari anggota perkumpulan olahraga YMCA yang merosot dan bosan 

melakukan olahraga senam yang kaku, dan keinginan untuk tetap melakukan 

aktivitas olahraga yang menarik di musim dingin. Dari ide ini timbul gagasan 

untuk menyusun kegiatan olahraga permainan yang baru yang dapat dimainkan 

dalam ruangan tertutup di sore hari. 

       Tumbuh dan perkembangan bolabasket di Indonesia sebenarnya dimulai 

tidak lama sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dipelopori oleh 

kalangan pemuda yang ada di Solo dan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai 

pusat pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun 1948 bolabasket sudah 

masuk dalam acara pertandingan dalam PON I yang diselenggarakan di Solo. 

Pada tahun 1951 terbentuk suatu organisasi yang mengatur bolabasket di 

Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1951 yang disusun oleh Tonny Wen Wim 

Latumetan atas perintah dari Maladi yang diberi nama Persatuan Bolabasket 

Seluruh Indonesia yang disingkat PERBASI sampai sekarang. 

       Pada awalnya permainan bolabasket dimainkan oleh 9 orang tiap regu, 

dengan 3 pemain depan, 3 pemain tengah dan 3 pemain belakang. Tahun 1892 

bolabasket dimainkan oleh 7 orang di setiap regunya dan mengalami perubahan 

yang akhirnya ditentukan jumlah ideal yang dipakai sampai sekarang yaitu 

berjumlah 5 orang untuk masing-masing regu (Machfud Irsyada 2000:14-15). 
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2.1.6.2 Sarana dan Prasarana Permainan Bolabasket 

       Sarana dan prasaran merupakan faktor penting yang harus ada dalam 

permainan bolabasket. Tujuan sarana dan prasaran yakni untuk menunjang 

pelaksanaan sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan yang dibahas tentang 

sarana dan prasarana permainan bolabasket, yaitu: 

2.1.6.2.1 Lapangan  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lapangan Bolabasket  
Sumber: Official Basketball Rules. 2014. p.7 

       Di dalam buku Peraturan Permainan Bolabasket yang diterbitkan oleh PB 

PERBASI (1999:15) disebutkan bahwa lapangan tempat bermain bolabasket 

harus persegi pajang, datar, permukaan keras dan bebas dari segala rintangan 

dengan ukuran panjang 28 m dan lebar 15 m diukur dari bagian sebelah dalam 

garis batas lapangan. 
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2.1.6.2.2 Papan pantul dan Penyangganya 

       Sesuai dengan peraturan resmi bolabasket yang diterbitkan oleh PB 

PERBASI (1999:19) mengenai papan pantul, yaitu papan pantul harus datar 

terbuat dari bahan yang tembus pandang (sebaiknya kaca yang dilembutkan) 

dibuat satu lapis dengan kekerasan yang sama dengan yang terbuat dari kayu 

setebal 3 cm. Boleh juga menggunakan bahan yang lain asalkan sesuai dengan 

spesifikasi tersebut di atas dan dicat putih. Panjang papan pantul 1,80 m dan 

lebar 1,05 m dengan ketinggian 2,90 m di atas lantai. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. Papan Pantul dan Penyangga 
Sumber: Official Basketball Equipment. 2014. p.6 

       Permukaan papan pantul terdapat sebuah persegi panjang yang berada di 

belakang ring yang disebut kotak target. Panjang garis 59 cm dan lebar 45 cm. 

Garis harus berwarna putih apabila papan pantul transparan dan berwarna hitam 

apabila papan pantul tidak transparan. Lebar dari garis yaitu 5 cm. 
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Gambar 3. Papan pantul 

Sumber: Official Basketball Equipment. 2014. p.7 

2.1.6.2.3 Keranjang  

       Dalam buku pedoman peraturan permainan bolabasket yang diterbitkan oleh 

PB PERBASI (1999:22) disebutkan bahwa keranjang atau basket terdiri dari ring 

atau simpai dan jala. Ring terbuat dari besi yang keras, berdiameter 45 cm dan 

berwarna jingga (orange). Garis tengah besi 20 mm dengan sedikitnya tambahan 

alat kecil yang dipasang dibagian bawah simpai atau alat yang sama untuk 

memasang jala. Bagian atas keranjang harus berada horizontal di atas lantai 

setinggi 3,05 m. Titik terdekat dari pinggiran bagian dalam ring harus 151 mm 

dari permukaan papan pantul.  

       Jaring terbuat dari tambang putih tergantung pada ring dan dibuat 

sedemikian rupa sehingga dapat menekan bola dalam sekejap bila bola masuk 

ke keranjang. Panjang jaring tidak kurang dari 40 cm dan tidak lebih dari 45 cm. 
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Gambar 4. Ring 

Sumber: Official Basketball Equipment. 2014. p.8 

2.1.6.2.4 Bola 

       Sesuai dengan isi buku pedoman peraturan permainan bolabasket yang 

diterbitkan oleh PB PERBASI (1999:23) mengenai bola yakni bola yang 

digunakan harus benar-bebar bundar dan berwarna oranye yang telah disepakati. 

Bola itu juga secara tradisional harus berjalur 8. Bola terbuat dari kulit, karet atau 

bahan sintesis lainnya. Ketinggian dari pantulan bola kurang lebih 1,80 m, diukur 

dari bagian bawah bola, bola itu memantul setinggi 1,40 m diukur sampai bagian 

atas bola. 

       Pada pertandingan laki-laki menggunakan bola dengan lingkaran bola tidak 

boleh kurang dari 74,9 cm dan tidak boleh lebih dari 78 cm (size 7). Beratnya tidak 

boleh kurang dari 567 gr dan lebih dari 650 gr. Sedangkan untuk pertandingan 

perempuan menggunakan bola dengan lingkaran bola tidak boleh kurang dari 

72,4 cm dan tidak boleh lebih dari 73,7 cm (size 6). Beratnya tidak boleh kurang 

dari 510 gr dan tidak boleh lebih dari 567 gr. 
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Gambar 5. Bola Basket 

Sumber: Abdul Rohim. 2008. p.8 

2.1.6.3 Teknik Dasar Permainan Bolabasket 

       Menurut Imam Sodikun (1992:47-68), permainan bolabasket merupakan 

jenis olahraga yang kompleks geraknnya. Oleh karena itu diperlukan beberapa 

unsur gerakan yang harus dikuasai. Unsur-unsur gerakan tersebut digolongkan 

sebagai teknik-teknik permainan pokok atau dasar. Teknik-teknik dasar tesebut 

meliputi teknik mengoper bola (passing), menangkap bola (catching), menggiring 

bola (dribbling), menembak (shooting), lay-up shoot dan gerakan berporos 

(pivot). 

2.1.6.3.1 Teknik mengoper bola (passing) 

       Merupakan teknik memberikan bola kepada teman. Ada beberapa macam 

teknik mengoper bola secara umum dalam permainan bolabasket, yaitu: 

a. Operan setinggi dada (chest pass) 

       Operan dada adalah operan yang paling umum dalam permainan 

bolabasket karena dapat dilakukan dengan cepat tepat dari setiap posisi di atas 

lantai (Hal Wissel, 2000:72). 

       Jon Oliver (2007:36) berpendapat umpan dada (chest pass) menggunakan 

dua tangan mungkin merupakan yang paling sering digunakan dalam 

pertandingan bolabasket. Umpan yang bisa diandalkan dan dilakukan untuk 
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memindahkan bola dari seorang pemain ke rekan satu timnya, biasanya di 

bagian daerah parimeter. 

       Cara melakukan chest pass yaitu posisikan tubuh kira-kira 3 m dari sasaran, 

misal dengan seorang teman atau dinding. Letakkan tangan disisi bola dan 

ditekuk, hingga bola mendekati dada. Julurkan lengan ke arah sasaran. Saat  

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

lepas dari jari-jari. Pada akhir gerakan, jari-jari harus menunjuk ke arah sasaran 

dan ibu jari harus menujuk ke bawah. Gerakan jari dan ibu jari akan membantu 

bola sedikit melintir saat melayang ke arah sasaran  (Jon Oliver, 2007:36). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Gerakan Chest Pass 

Sumber: Jon Oliver. 2007. 36 

b. Operan dari atas kepala (overhead pass) 

       Hal Wissel (2000:76) menjelaskan operan ini dilakukan ketika pemain dijaga 

ketat dan harus melewati lawan, dengan demikian pemain harus melakukan 

outlet pass untuk melepaskan diri dan melakukan terobosan mengelakkan 

tekanan lawan seperti lob pass operan tinggi kepada pemain yang menghampiri 

keranjang lewat belakang pemain lawan. Seperti dalam melakukan bounce 

pass, overhead pass adalah pilihan untuk mengumpan teman yang berada di 

low post, sedangkan menurut Jon Oliver (2007:38) umpan yang efektif 
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digunakan ketika seorang pemain harus mengumpankan bola ke seorang rekan 

melewati kepala pemain bertahan. 

       Jon Oliver (2007:38) mengatakan cara untuk melakukan lemparan overhead 

pass yaitu letakkan kedua tangan di kedua sisi bola. Posisikan bola di belakang 

kepala kemudian gerakan lengan ke arah sasaran dengan disertai gerak maju 

yang cepat. Ketika lengan bergerak menuju ke arah sasaran, lecutkan 

pergelangan tangan dan lepaskan bola. Lecutan pergelangan tangan akan 

semakin memperkuat lemparan. Pastikan untuk melakukan gerak lanjut 

lemparan dengan mengarahkan lengan dan tangan ke sasaran setelah 

melepaskan bola. Jika perlu, melangkah maju ke sasaran dengan salah satu kaki 

ketika mengumpan bola untuk memperkuat lemparan overhead pass. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Gambar 7. Gerakan Overhead Pass 
Sumber: Jon Oliver. 2007. 38 

c. Operan pantul (bounce pass). 

       Menurut Hal Wissel (2000:73), ketika pemain lawan berada di antara 

pemain dan target, salah satu pilihan adalah dengan menggunakan bounce 

pass di bawah lengan pemain lawan. Pantulan dapat memindahkan bola ke satu 

sayap pada akhir terobosan yang cepat atau kepada pemain yang mendekati 
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keranjang. Operan ini lebih lambat dari pada operan dada karena lebih dulu 

memantul pada lantai. 

       Jon Oliver (2007:37) gerakan bounce pass efektif digunakan untuk 

mengumpan bola rendah ke seorang rekan melewati seorang pemain bertahan. 

Tekniknya hampir sama dengan gerakan chest pass yaitu bola berada di depan 

dada, namun untuk melemparkan bola harus dipantulkan ke lantai lapangan 

sekitar 2/3 jarak dengan teman. Setelah bola menyentuh lantai lapangan, bola 

akan memantul ke tangan teman, biasanya dengan ketinggian sekitar pinggang. 

Pastikan untuk melakukan gerak lanjut lemparan dengan mengarahkan lengan 

ke arah sasaran di lantai lapangan setelah melepaskan bola. Jika perlu, 

melangkah maju ke arah sasaran dengan salah satu kaki ketika mengumpan 

bola untuk menambah kekuatan lemparan bounce pass. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Gerakan Bounce Pass 
Sumber: Jon Oliver. 2007. 37 

2.1.6.3.2 Teknik menangkap bola (catching) 

       Menangkap bola juga unsur dasar dalam permainan bolabasket karena 

setiap ada gerakan melempar (shooting) tentu disertai dengan gerakan 

menangkap (catching). Menurut Jon Oliver (2007:41) catching dengan baik 

sama pentingnya dengan memberi umpan yang baik. Penangkap bola harus 

selalu tanggap dimana bola berada dan harus siap menerima umpan setiap 
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saat. Teknik catching dapat dilakukan dengan satu atau dua tangan, satu tangan 

biasanya dilakukan ketika pemain menangkap bola di dekat ring basket. 

       Cara melakukan gerakan catching pada ketinggian di atas pinggang dengan 

dua tangan yaitu posisikan kedua tangan saling berdekatan dengan ibu jari dan 

jari telunjuk nyaris bersentuhan, dengan kedua tangan saling berdekatan 

sebagai sasaran, kecil kemungkinan bola meleset dari jemari atau keluar 

lapangan. Gunakan telapak jari-jari tangan bukan telapak tangan untuk 

menangkap bola. Sedangkan untuk menangkap bola di bawah ketinggian 

pinggang dengan dua tangan dengan cara menekuk lutut sehingga badan 

merendah. Posisikan kedua tangan agar saling berdekatan dengan jari-jari 

mengarah ke lantai lapangan dan telapak tangan mengarah ke atas. Gunakan 

telapak jari bukan telapak tangan untuk menangkap (catching) bola. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Gambar 9. Gerakan Catching 
Sumber: Jon Oliver. 2007. 41 

 
2.1.6.3.3 Teknik menggiring bola (Dribbling) 

       Seperti teknik operan dalam permainan bolabasket, dribble adalah salah 

satu cara membawa bola sambil bergerak yaitu dengan cara memantulkan bola 

pada lantai. Dribble dapat membantu pemain memindahkan bola di lapangan 

dan menjauhkan diri dari penjagaan (Hal Wissel, 2000:95). 
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       Cara untuk melakukan gerakan dribble bola dijelaskan oleh Jon Oliver 

(2007:51), posisi tubuh tidak boleh menunduk. Gunakan mata dan pandangan 

sekeliling untuk memerhatikan lapangan dan rekan-rekan tim. Usahakan untuk 

dapat merasakan bola, padangan tidak mengarah ke bola dan gunakan telapak 

jari. Bola harus bersentuhan dengan telapak jari setiap kali memantul.  Dribble 

bola kira-kira setinggi pinggang. Lindungan bola dengan lengan dan tangan 

satunya (lengan yang tidak memantulkan bola), pantulan bola berada di depan 

samping tubuh.   

        

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Gerakan Dribble 
Sumber: Jon Oliver. 2007. 50 

 
       Macam-macam dribble menurut Jon Oliver yaitu: 

a. Dribble Crossover 

       Merupakan salah satu macam teknik dribble untuk memindahkan bola 

dengan cepat diantara dua tangan agar pemain bertahan kehilangan 

keseimbangannya. Untuk melakukan dribble crossover, mulai dengan 

melakukan dribble rendah pada satu sisi tubuh dengan tangan kiri atau kanan. 

Gerakkan bola dengan cepat ke sisi lain tubuh dengan memantulkan di depan 

lutut/menyeberangkannya di sisi lain. Perpindahan tangan yang melakukan 

dribble ini bisa membantu pemegang bola untuk mengubah arah dengan cepat. 
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Ketika bola sampai ke tangan yang satunya, lanjutkan gerakan dribble ke 

daerah lawan dengan arah yang baru (Jon Oliver, 2007:52). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Gerakan Dribble Crossover 

Sumber: Jon Oliver. 2007. 52 

b. Dribble Behind The Leg 

       Salah satu teknik dribble yang dilakukan di antara dua kaki. Dribble jenis ini 

membutuhkan gerakan cepat jenis gunting untuk memindahkan bola dari satu 

tangan ke tangan lainnya. Cara melakukan gerakan ini yaitu dribble bola dengan 

tangan kanan di sisi kanan tubuh. Melangkah maju dengan kaki kiri, gerakan ini 

menghasilkan celah diantara kaki sehingga bisa dilewati bola. Pantulkan bola 

dengan cepat melewati celah di antara kedua kaki dengan telapak tangan untuk 

memindahkan bola ke tangan kiri. Ketika berpindah tangan, bola harus berjalan 

dengan arah dari depan kebelakang atau dari sisi satu ke sisi lainnya. Ketika 

bola sampai di tangan kiri, lanjutkan dribble kearah lainnya (Jon Oliver, 

2007:53). 
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Gambar 12. Gerakan Dribble Behind The Leg 
Sumber: Jon Oliver. 2007. 53 

c. Dribble Behind The Back 

       Merupakan gerakan dribble yang dilakukan di belakang punggung. Dribble 

behind the back merupakan gerakan efektif yang digunakan untuk mengubah 

arah dribble tanpa harus memindahkan bola di depan tubuh, untuk 

meminimalkan resiko pemain bertahan mencuri bola. Cara melakukan gerakan 

dribble behind the back yaitu dribble bola dengan tangan kiri. Ketika bola 

menyentuh tangan, gunakan tangan dan lengan kiri untuk mengayunkan bola 

dengan cepat ke belakang punggung sehingga berpindah ke sebelah tangan 

kanan dan lanjutkan mendribble bola ke arah yang diinginkan (Jon Oliver, 

2007:54). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Gerakan Dribble Behind The Back 

Sumber: Jon Oliver. 2007. 55 
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2.1.6.3.4 Teknik menembak bola ke ring (shooting) 

       Merupakan usaha untuk memasukkan bola ke keranjang lawan. Menembak 

bola ke ring dapat dilakukan dengan menggunakan satu tangan dan dua tangan. 

       Cara melakukan gerakan shooting yaitu kedua kaki dibuka sejajar. Kedua 

lutut ditekuk, bola dipegang oleh kedua tangan dengan posisi siku ditekuk. 

Kemudian bola diletakkan di atas dan depan dahi. Pandangan ke arah ring 

basket yang menjadi sasaran. Bola kemudian di tembakkan ke ring basket 

dengan bantuan dorongan, lengan (siku), badan dan lutut secara serempak. 

Pada waktu bola lepas, jari-jari tangan dan pergelangan diaktifkan (Nuril 

Ahmadi, 2007:18). 

       Sedangkan penjelasan Hal Wissel (2000:46) tentang mekanisme dasar 

dalam menembak adalah tembakan dalam permainan bolabasket memiliki 

mekanisme dasar termasuk pandangan. Keseimbangan, posisi tangan, 

pengaturan siku, irama tembakan an pelaksanaannya. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Gerakan Shooting  
Sumber: Jon Oliver. 2007. 27  

2.1.6.3.5 Teknik lay-up shoot 

       Lay-up shoot atau tembakan lay-up dilakukan dekat dengan keranjang 

setelah menyalib bola atau menggiring bola. Untuk dapat melakukan lompatan 
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tinggi dalam lay-up pemain harus mempunyai kecepatan pada tiga atau empat 

langkah terakhir pemain mendapat bola tetapi juga harus mengontrol cepatan 

yang berlawanan. (Hal Wissel, 2000:61). 

       Menurut Jon Oliver (2007:14), untuk melakukan gerakan lay-up shoot 

posisikan tubuh dengan jarak satu langkah dari ring basket di sisi kanan ring 

basket. Posisikan lengan tangan kanan tinggi-tinggi dan tekuklah lengan yang 

akan dipakai untuk menembak sampai membentuk 90º sehingga lengan 

membentuk huruf L. Posisikan bola pada telapak jari-jari. Gunakan tangan yang 

tidak melakukan tembakan untuk menopang bola, kemudian melangkah maju ke 

arah ring basket dengan meggunakan kaki kiri selanjutnya melompat dengan 

tumpuan kaki kiri (gerakan lay-up dari kanan ring). Sedangkan untuk gerakan lay-

up dari sisi kiri ring menggunakan tangan kiri dan melompat dengan tumpuan 

kaki kanan.  

 

 

 
    

 

 

Gambar 15. Pola Gerak Lay-up Shoot 
Sumber: Jon Oliver. 2007. 14 

2.1.6.3.6 Teknik gerakan berporos (pivot) 

       Menggerakan salah satu kaki ke segala arah dengan kaki yang lainnya 

tetap di tempat sebagai poros. Tujuan memutar adalah mengadakan gerakan 

tipu atau menghindari lawan yang berusaha merebut bola (Nuril Ahmadi, 

2007:20). Hal tersebut sependapat dengan Jon Oliver (2007:8) pivot digunakan 
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untuk memungkinkan para pemain penyerang berbelok ke kiri atau kanan untuk 

mendapatkan sudut pandang serangan yang berbeda ke arah ring basket. 

       Cara melakukan kaki pivot pertama-tama gunakan jump stop (sebuah gerak 

berhenti mendadak yang kuat, terkendali dan menggunakan dua kaki sejajar) 

untuk mendapatkan posisi berdiri kokoh pada kedua kaki. Selanjutnya, pilihlah 

salah satu kaki yang akan digunakan sebagai poros (boleh kaki kanan atau kiri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 16. Gerakan Pivot 
Sumber: Jon Oliver. 2007. 8 

2.1.6.4 Pelanggaran dalam Permainan Bolabasket 

        Pada permainan bolabasket terdapat beberapa pelanggaran dan setiap 

pemain pernah melakukan pelanggaran dalam sebuah pertandingan. Jika salah 

satu pemain melakukan pelanggaran, maka akan terjadi lemparan ke dalam 

lapangan (throw in). Pelanggaran yang terjadi pada permainan bolabasket 

secara umum menurut Hal Wissel (2000:4), yaitu: 

1. Travelling, yaitu melangkah lebih dari satu langkah ketika mulai menggiring 

bola, atau melangkah 2 atau lebih sebelum mengoper atau menembak 

bola. 

2. Double dribble, yaitu kembali menggiring bola setelah berhenti menggiring 

bola atau menggiring bola dengan kedua tangan secara bersamaan. 
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3. Over and back, yaitu pelanggaran yang disebabkan bola kembali ke 

backcourt setelah melintas ke frontcourt tanpa usaha mempertahankannya. 

2.1.6.5 Analisis Gerak Dominan dalam Permainan Bolabasket 

        Teknik-teknik dalam permainan bolabasket antara lain, mengoper bola 

(passing), menangkap bola (catching), memantul-mantulkan bola (dribbling), 

menembak bola ke ring (shooting), gerakan berporos (pivot) dan lay-up. Namun, 

gerakan yang dominan dalam permainan bolabasket yaitu gerakan passing, 

catching, dan dribbling. Jika dilihat dari kemampuan gerak, terdapat tiga 

kemampuan gerak dalam keterampilan permainan bolabasket yaitu: 

1. Kemampuan Locomotor 

       Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain. Dalam permainan bolabasket untuk keterampilan 

gerak locomotor yaitu: lari, lompat dan loncat. 

2. Kemampuan Non-Locomotor 

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

yang memadai. Gerakan dalam permainan bolabasket  yang tidak berpindah 

tempat yaitu: menghadang lawan dan membungkuk. 

3. Kemampuan Manipulatif 

       Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi 

bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Kemampuan gerak 

manipulatife dalam permainan bolabasket antara lain: gerakan passing, 

catching, dribbling, lay-up, dan pivot. 

       Gerakan mengoper bola, menangkap bola dan memantul-mantulkan bola 

merupakan gerakan dasar yang dominan dan wajib dikuasai oleh siswa agar 
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tidak mengalami kesulitan untuk bermain bolabasket. Teknik-teknik tersebut 

digunakan pula dipermainan puzzle ring dengan peraturan yang dimodifikasi. 

2.1.6.6 Model Pengajaran Permainan Bolabasket melalui Pendekatan 
Taktis 

       Olahraga bolabasket memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang 

sebaiknya dipahami para guru pendidikan jasmani. Tujuannya, agar para guru 

bisa lebih menjiwai esensi dari permainan bolabasket, sehingga diharapkan, di 

dalam implementasi pengajarannya akan dapat memberikan arahan dan 

pemahaman yang lebih baik pada siswa tentang permainan bolabasket.  

       Model pengajaran melalui pendeketan taktis menganjurkan bahwa 

pengajaran kesadaran taktis diawali dengan memberikan gambaran secara mum 

tentang permainan yang akan dipelajari untuk kemudian dilanjutkan dengan 

bentuk permainan serupa yang telah dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan 

tetap mencerminkan permainan yang sebenarnya, bahkan ada kelebihannya 

yaitu bisa menampilkan masalah-masalah taktis yang harus dipecahkan oleh 

siswa.  

       Dalam memodifikasi bentuk permainan harus dipertimbangkan masalah 

mengenai dimensi area permainan, jumlah pemain yang terlibat, dan peralatan 

yang digunakan. Misalnya, bentuk permainan bolabasket dengan tiga orang 

pemain setiap regunya, dimainkan sebatas setengah lapangan permainan, dan 

menggunakan bola yang lebih ringan atau ring basket yang lebih pendek, tetapi 

tetap menggunakan prinsip permainan yang sama. Masalah taktis permainan 

yang sama dan keterampilan-keterampilan yang sama dengan permainan 

bolabasket yang sebenarnya. 
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       Secara bertahap, siswa akan belajar mengenai peraturan pemainan melalui 

kondisi permainan yang diciptakan guru dalam pengajaran taktis, sehingga siswa 

akan tergugah untuk berfikir taktis (Danu Hoedaya, 2004:34). 

2.1.7 Model Pengembangan Permainan Puzzle Ring 

       Model pengembangan permainan puzzle ring dibuat dengan tujuan untuk 

mengembangkan dan mempermudah pembelajaran pendidikan jasmani dalam 

materi bola besar khususnya permainan bolabasket. Dasar pemikiran pembuatan 

permainan ini karena di sekolah tempat peneliti kurang dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana materi bolabasket yang memadai, seperti lapangan bolabasket 

beserta ring yang belum ada dan bola basket yang belum dimiliki oleh sekolah.  

       Permainan ini memodifikasi sarana dengan mengganti ring yang terbuat dari 

selang air sehingga berkesan mudah, ekonomis dan menyenangkan namun 

materi tetap tersampaikan dengan baik. Selain memodifikasi sarana, permainan 

puzzle ring juga memodifikasi prasarananya dengan mengubah bentuk lapangan 

bolabasket dari bentuk dan ukuran aslinya.  

       Permainan dari hasil modifikasi permainan bolabasket ini diberi nama puzzle 

ring karena dalam permainan ini siswa harus menyusun ring lawan terlebih 

dahulu sebagai target terakhir untuk menyetak skor. 

2.1.7.1 Pengertian Puzzle 

       Kata puzzle merupakan salah satu kata dari Bahasa Inggris. Arti puzzle 

sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:352) dalam 

(http://aaps10.blogspot.com/2012/11/puzzle.html) mengandung arti “teka-teki”. 

Puzzle merupakan permainan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan 

anak dalam merangkainya.  

http://aaps10.blogspot.com/2012/11/puzzle.html
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       Menurut Patmonodewo dalam (Misbach dan Muzamil, 2010) kata puzzle 

berasal dari Bahasa Inggris yang berarti teka-teki atau bongkar pasang, media 

puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan bongkar pasang. 

       Berdasarkan pengertian tentang media puzzle, diharapkan permainan puzzle 

ring dapat menjadi salah satu permainan yang melibatkan gerak yang edukatif 

sehingga dapat merangsang kemampuan berfikir anak, yang dimainkan dengan 

cara membongkar pasang kepingan puzzle ring berdasarkan pasangannya. 

2.1.7.1.1 Macam-Macam Puzzle 

       Menurut Muzamil, Misbach (2010) menyatakan beberapa bentuk puzzle, 

yaitu: 

a. Puzzle konstruksi 

       Puzzle rakitan (construction puzzle) merupakan kumpulan potongan-

potongan yang terpisah, yang dapat digabungkan kembali menjadi beberapa 

model. Mainan rakitan yang paling umum adalah blok-blok kayu sederhana 

berwarna-warni. 

b. Puzzle batang (stick) 

       Puzzle batang merupakan permainan teka-teki matematika sederhana 

namun memerlukan pemikiran kritis dan penalaran yang baik untuk 

menyelesaikannya. 

c. Puzzle lantai 

       Puzzle lantai terbuat dari bahan sponge (karet/busa) sehingga baik untuk 

alas bermain anak dibandingkan harus bermain di atas keramik. 

d. Puzzle angka 

       Mainan ini bermanfaat untuk mengenalkan angka. Selain itu anak dapat 

melatih kemampuan berpikir logisnya dengan menyusun angka sesuai 
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urutannya. Selain itu, puzzle angka bermanfaat untuk melatih koordinasi mata 

dengan tangan, melatih motorik halus serta menstimulasi kerja otak. 

e. Puzzle tradisional  

       Puzzle transportasi merupakan permainan bongkar pasang yang memiliki 

gambar berbagai macam kendaraan darat, laut dan udara. 

f. Puzzle logika  

       Puzzle logika merupakan puzzle gambar yang dapat mengembangkan 

keterampilan serta anak akan berlatih untuk memecahkan masalah. Puzzle ini 

dimainkan dengan cara menyusun kepingan puzzle hingga membentuk suatu 

gambar yang utuh. 

2.1.7.1.2 Fungsi Puzzle 

       Menurut Nani (2008), mengemukakan bahwa pada umumnya, sisi edukasi 

permainan puzzle ini berfungsi untuk: 

a. Melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran. 

b. Melatih koordinasi mata dan tangan. Anak belajar mencocokkan keping-

keping puzzle dan menyusunnya menjadi satu gambar. 

c. Memperkuat daya ingat. 

d. Mengenalkan anak pada konsep hubungan. 

e. Dengan memilih gambar/bentuk, dapat melatih anak untuk berfikir matematis 

(menggunakan otak kiri). 

f. Melatih logika anak. 

       Berdasarkan beberapa paparan di atas tentang berbagai macam  dan fungsi 

media puzzle, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat media puzzle untuk anak 

sangat banyak sehingga dapat membantu kemajuan perkembangan anak 

(http://kuliah.itb.ac.id/course/info.php?id=435). Permainan puzzle apabila 

http://kuliah.itb.ac.id/course/info.php?id=435
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dimodifikasi dengan permainan bolabasket maka bermanfaat untuk melatih 

memecahkan masalah, konsentrasi, melatih koordinasi tangan dan mata, 

ketelitian, kesabaran, melatih logika anak dan lain-lain. 

2.1.7.2 Pengertian Permainan Puzzle Ring 

       Puzzle ring adalah permainan bolabasket dengan memodifikasi sarana (ring) 

dengan tujuan agar siswa dapat bergerak aktif, memberi rasa senang kepada 

siswa serta memberikan pembelajaran yang tidak jenuh sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Dinamakan puzzle ring karena dalam permainan 

siswa sebagai pemain harus menyusun ring terlebih dahulu sebagai target 

terakhir untuk menyetak nilai sebanyak-banyaknya. 

       Permainan puzzle ring dimainkan oleh 2 tim, satu tim sebagai tim bertahan  

(defence) dan satu tim lagi sebagai tim penyerang (offence). Masing-masing tim 

berusaha secepat mungkin untuk menyusun ring agar dapat mencetak nilai. 

Masing – masing tim terdiri dari 5 orang. 

Table 1. Perbedaan Permainan Bolabasket dan Puzzle Ring 

Perbedaan 
Permainan 
Bolabasket 

Puzzle Ring Keterangan 

Waktu 
Permainan 

4x10 menit 2x10 menit 
Supaya siswa lebih aktif 
bergerak dan lebih efektif 
dalam pembelajaran 

Alat yang 
digunakan 

Bola basket Bola tangan 

Ukuran lebih kecil, ringan dan 
aman digunakan dalam 
permainan, namun tidak keluar 
dari kaidah permainan 
bolabasket 

Ring basket 
yang terbuat 
dari besi 

Ring dari 
selang air 

Lebih ekonomis, ringan dan 
mudah untuk dibawa oleh 
siswa 

Letak Ring 

Pada 
ketinggian 
3,05 m dari 
permukaan 
tanah 

Dipegang oleh 
siswa 

Memasukkan bola ke ring 
lebih mudah dan 
menyenangkan 
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Teknik 
Dasar  

Passing, 
catching, 
dribbling, lay-
up, pivot, dan 
shooting 

passing, 
catching, 
dribble dan 
shooting 

Menyesuaikan kondisi 
lapangan 

 

2.1.7.2.1 Sarana dan Prasarana Permainan Puzzle Ring 

1. Lapangan  

       Lapangan yang digunakan adalah lapangan persegi panjang seperti halnya 

lapangan bolabasket atau tanah lapang. 

 

Gambar 17. Lapangan Puzzle Ring 
Sumber: Dokumentasi Penelitian. 2015 

Keterangan gambar : 

a = zona puzzle  

b = zona free shooting 

 

 

 

 

 

 

b 
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2. Bola 

       Bola yang digunakan dalam permainan ini adalah bola tangan atau bola 

basket dengan ukuran 5. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 18. Bola Puzzle Ring 
Sumber: Dokumentasi Penelitian. 2015 

3 Ring 

       Ring yang digunakan yaitu ring hasil modifikasi dari bahan selang air yang 

sudah dipotong-potong sehingga siswa harus menyusun potongan-potongan 

selang air menjadi utuh agar membentuk lingkaran seperti ring. Diameter ring 

untuk permainan puzzle ring yaitu 36 cm. 

 
 

 

 
 
    
   Gambar 19. Ring Sebelum Disusun     Gambar 20. Ring sesudah disusun 
Sumber: Dokumentasi Penelitian. 2015  Sumber: Dokumentasi Penelitian. 2015 
 
4. Penyambung Ring 

       Penyambung ring merupakan alat yang penting untuk menyusun ring agar 

bisa membentuk lingkaran. Terbuat dari pralon dengan panjang 4 cm. Alat ini 

digunakan untuk menyambung potongan ring yang satu ke potongan ring yang 

lain.  
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Gambar 21. Penyambung Ring 
Sumber: Dokumentasi Penelitian. 2015 

5. Perlengkapan Pemain 

       Perlengkapan lain yang dipakai pemain yaitu nomor dada dan nomor 

punggung. Nomor ini bertujuan untuk membedakan tim. 

 

 

 

 

 
Gambar 22. Nomor Dada dan Punggung 
Sumber: Dokumentasi Penelitian. 20015 

2.1.7.2.2 Teknik Dasar Permainan Puzzle Ring 

       Teknik dasar yang digunakan pada permainan puzzle ring  menggunakan 

beberapa teknik dasar pada permainan bolabasket. Teknik dasar yang 

digunakan yaitu: 

a. Teknik mengoper bola (passing) 

       Merupakan teknik dasar yang pertama, sebab dengan cara ini pemain dapat 

mendekati ring untuk melakukan tembakan. Dalam permainan bolabasket 

terdapat 3 macam teknik passing yaitu chest pass, bounce pass dan overhead 

pass. 
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1) Operan setinggi dada (chest pass) 

       Mengoper bola dengan dua tangan dari depan dada merupakan operan 

yang sering dilakukan dalam suatu pertandingan bolabasket. Operan ini 

berguna untuk jarak pendek. 

2) Operan dari atas kepala (overhead pass) 

       Lemparan ini biasanya dilakukan oleh pemain-pemain yang berbadan 

tinggi, sehingga melampaui daya raih lawan. Lemparan dari atas dada juga 

bisa digunakan untuk operan cepat. 

3) Operan pantul ((bounce pass). 

       Operan pantulan dengan dua tangan dilakukan dalam posisi bola di 

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

tinggi. Lemparan ini dilakukan dengan cepat agar tidak tertahan/terserobot 

lawan. 

b. Teknik menangkap (catching) 

       Menangkap bola juga unsur dasar dan frekuensinya sama dengan 

melempar, artinya setiap ada lemparan tentu disertai dengan tangkapan. 

c. Teknik menembak (shooting) 

       Merupakan usaha untuk memasukkan bola ke keranjang lawan. Menembak 

ke ring dapat dilakukan dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan. 

Dalam permainan ini ada aturan saat melakukan shooting, yaitu tidak boleh 

mengenai teman yang memegang ring. 

2.1.7.2.3 Cara Bermain dan Peraturan Permainan Puzzle Ring 

       Permainan puzzle ring dimainkan oleh 2 tim, yang terdiri dari 5 pemain untuk 

masing-masing tim. Alokasi waktu pertandingan yaitu 2x10 menit. Setiap bola 

yang dapat dimasukkan ke dalam ring yang sudah disusun bernilai 2 point. 
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       Adapun cara bermain dan peraturan permainan puzzle ring sebagai berikut: 

1. Awal permainan dimulai dengan jumpball yang dilakukan oleh salah satu 

pemain dari masing-masing tim yang berada di lingkaran tengah lapangan. 

2. Bola dilambungkan oleh wasit di antara kedua pemain jumpball, pemain 

berusaha menangkap atau menyentil bola untuk diumpan atau diarahkan ke 

teman satu tim. 

3. Tim yang mendapat bola (offense) mempunyai kesempatan menyusun ring 

yang berada di daerah offense-nya untuk mencetak skor. 

4. Pemain bertahan berusaha merebut bola dari lawan agar dapat menyusun 

ring dan mencetak skor. 

5. Salah satu pemain penyerang hanya mempunyai waktu selama 5 detik di 

zona puzzle. Artinya pemain hanya mempunyai waktu 5 detik untuk 

menyusun ring. Jika dalam waktu 5 detik belum selesai menyusun ring maka 

pemain harus keluar terlebih dahulu dari zona puzzle dan digantikan oleh 

teman satu timnya. 

Cara merangkai puzzle ring: 

a. Ambil salah satu potongan ring dan satu penyambung ring. 

b. Masukkan penyambung ring ke dalam potongan ring. 

c. Kemudian sambung dengan potongan ring yang lain sampai membentuk 

lingkaran. 
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Gambar 23. Skema Susun Puzzle Ring 
Sumber: Dokumentasi Penelitian. 2015 

6. Jika ring sudah tersusun maka salah satu pemain penyerang yang terakhir 

menyusun bertugas memegangi ring dengan posisi ring di depan atas badan 

pemain (badan menghadap ke samping) dan dipegang dengan  

menggunakan kedua tangan. 

7. Pemain dapat melakukan tembakan bebas di dalam zona free shooting, 

artinya pemain yang berada di dalam zona free shooting tidak boleh 

dihalangi atau diganggu oleh pemain lain. 

8. Setelah pemain berhasil memasukkan bola ke dalam ring, maka ring 

dibongkar kembali. 

2.1.7.2.4 Pelanggaran Permainan Puzzle Ring  

       Pelanggaran yang terdapat dalam permainan puzzle ring adalah: 

1. Pelanggaran yang terjadi di dalam permainan bolabasket seperti: travelling 

dan double. 

2. Jika pemain yang menyusun puzzle tidak keluar dari zona puzzle setelah 5 

detik maka dianggap pelanggaran dan terjadi pergantian posisi dari 

penyerang menjadi bertahan dan sebaliknya. 

1 

3 

2 

4 
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3. Pemain bertahan (defence) tidak boleh menghalangi pemain penyerang 

yang melakukan tembakan di zona free shooting. 

4. Jika pemain melakukan tembakan bola ke arah ring (shooting) dan bola 

mengenai pemain yang memegangi ring maka dianggap tidak sah atau tidak 

mendapat nilai. 

5. Jika bola out atau melakukan pelanggaran maka penyerang harus 

melakukan throw in dari samping lapangan. 

2.2 Kerangka Berfikir 

       Program Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada dasarnya 

memiliki persamaan dengan program pendidikan lainnya yang diajarkan di 

sekolah, yaitu sama-sama mengembangkan ketiga ranah pembelajaran; 

psikomotorik, afektif dan kognitif. Namun jika dibandingkan dengan program 

pendidikan lainnya, penjasorkes memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh 

program pendidikan lainnya, yakni penjasorkes lebih melibatkan ranah 

psikomotorik dengan lebih banyak melibatkan aktifitas gerak untuk 

mengembangakan kedua ranah lainnya. Dengan kata lain, penjasorkes 

merupakan pendidikan dengan menggunakan aktifitas fisik lebih banyak sebagai 

sarana yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi secara keseluruhan, 

sehingga penjasorkes disusun secara sistematis untuk diajarkan di sekolah mulai 

dari satuan pendidikan dasar sampai menengah. 

       Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada materi 

permainan bola besar khususnya bolabasket, siswa diharapkan dapat 

mempraktikkan permainan bolabasket dengan peraturan yang dimodifikasi, baik 

sekolah yang sudah atau belum miliki sarana dan prasarana yang lengkap. 
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Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan pembelajaran bolabasket di sekolah-

sekolah masih mengggunakan model pembelajaran yang biasa-biasa saja atau 

monoton, sehingga dapat mengurangi motivasi siswa untuk aktif bergerak. Untuk 

itu dalam proses pembelajaran penjasorkes perlu adanya pengembangan model 

pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik bagi siswa, selain itu 

pengembangan model pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk 

memecahkan permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan pembelajaran penjasorkes di sekolah, sehingga pembelajaran 

diharapkan dapat lebih efektif, kreatif dan menyenangkan untuk siswa.  

       Modifikasi pembelajaran bolabasket melalui permainan puzzle ring 

merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan terbatasnya sarana 

dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran penjasorkes, serta dapat 

menjadi bentuk pembelajaran bolabasket yang lebih menarik dan tidak monoton. 

Model pembelajaran bolabasket melalui permainan puzzle ring diharapkan 

mampu membuat siswa lebih aktif dan merasa senang sehingga indikator 

pencapaian materi bolabasket dapat tercapai. 

Table 2. Justifikasi Pengembangan Model Pembelajaran Bolabasket melalui 
Permainan Puzzle Ring 

 

No. 
Kondisi Nyata 
Pembelajaran 

Bolabasket di Sekolah 

Permasalahan 
yang Muncul 

Solusi yang 
Ditawarkan 

1. 
Sekolah yang 
belum/sudah memiliki 
lapangan basket standart 

 Pembelajaran 
bolabasket tidak 
bisa terlaksana 
secara optimal 

 Pembelajaran 
yang itu-itu saja 
atau monoton 

Pembelajaran 
bolabasket dapat 
dilakukan di lapangan 
dengan permukaan 
datar atau berumput 
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2. 
Sarana pembelajaran 
bolabasket di sekolah 
kurang lengkap 

Pembelajaran belum 
terlaksana dengan 
baik 

Menggunakan sarana 
yang aman, mudah 
dan ekonomis 

3. 

Kurang memberikan 
kreatifitas dan inovasi 
dalam pembelajaran 
bolabasket di sekolah 

Pembelajaran 
monoton sehingga 
motivasi siswa 
kurang dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
bolabasket 

Pembelajaran 
bolabasket yang lebih 
menarik melalui 
permainan puzzle ring 
dengan memodifikasi 
sarana, prasaran dan 
peraturan sehingga 
mudah dipahami 
siswa 

4. 
Tidak memberikan materi 
praktik dan permainan 
bolabasket di sekolah 

Siswa tidak 
mengetahui 
permainan 
bolabasket dan 
peraturannya 

Melalui permainan 
yang dimodifikasi 
dapat 
memperkenalkan 
peraturan dalam 
permainan bolabasket 

5. 

Tidak sesuai dengan 
kompetensi dasar 
kurikulum yang 
diharapkan (modifikasi 
permainan dalam 
pembelajaran) 

Indikator pencapaian 
pembelajaran 
kurang tercapai 
secara maksimal 

Pembelajaran melalui 
modifikasi permainan 
yang mudah, menarik 
dan menyenangkan 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

       Borg and Gall (1988) dalam Sugiyono (2014:9) menyatakan bahwa, 

penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Hal ini 

sependapat dengan uraian tentang metode penelitian dan pengembangan yang 

dikatakan oleh Sugiyono (2014:407), yaitu metode penelitian dan pengembangan 

atau dalam Bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut.  

       Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut 

supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk 

menguji keefektifan produk tersebut.  

       Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk model 

pembelajaran menurut Sugiyono (2014:409) jika diterapkan dalam permainan 

puzzle ring yaitu: 

a. Melakukan analisis kebutuhan yang akan dikembangkan yang didapat dari 

hasil mengumpulkan informasi, termasuk observasi lapangan. 

b. Mengembangkan model pembelajaran bolabasket berupa permainan puzzle 

ring. 

c. Evaluasi dari ahli penjas dan ahli pembelajaran, kemudian uji coba skala 

kecil, selanjutnya dianalisis. 
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d. Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan 

uji coba skala kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk 

yang dibuat oleh peneliti. 

e. Uji coba skala besar 

f. Revisi produk akhir yang akan dilakukan berdasarkan hasil uji coba skala 

besar. 

g. Hasil akhir berupa permainan puzzle ring untuk pembelajaran penjasorkes 

pada siswa SMP kelas VIII. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

       Prosedur pengembangan dalam modifikasi pembelajaran bolabasket melalui 

permainan puzzle ring, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan 

Kajian Pustaka 

Revisi Produk Pertama 

Uji Coba Skala Kecil  
10 Siswa Kelas VIII SMP N 3 

Satu Atap Gebog 

Evaluasi Ahli Penjas dan 

Ahli Pembelajaran 

Pembuatan Produk Awal 

Observasi, Wawancara 

dan Angket 
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Uji Coba Skala Besar 

27 Siswa SMP N 3 Satu Atap Gebog 

Gambar 24. Prosedur Pengembangan Model Permainan Puzzle Ring 
Sumber: Sugiyono. 2014. p.409 

3.2.1 Analisis Kebutuhan 

       Analisa kebutuhan merupakan langkah awal melakukan penelitian ini. 

Langkah ini menentukan apakah permainan puzzle ring dapat diterapkan sebagai 

pembelajaran penjasorkes di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog. Pada tahap ini 

peneliti mengadakan observasi lapangan, wawancara kepada guru penjasorkes, 

dan memberikan angket kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap 

Gebog. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

       Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model permainan bolabasket yang dimodifikasi berupa 

permainan puzzle ring. Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti 

membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu 

ahli penjas dan satu guru penjasorkes sebagai ahli pembelajaran. 

3.2.3 Revisi Produk Awal 

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

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

diuji cobakan. 

Produk Akhir berupa Permainan 

Puzzle Ring 

Revisi Produk Akhir 
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3.2.4 Uji Coba Skala Besar 

       Setelah mengetahui hasil analisis uji coba skala kecil serta revisi produk, 

selanjutnya dilakukan uji coba skala besar. Uji coba sksala besar dilakukan pada 

27 siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog. Setelah melakukan uji coba 

lapangan, siswa mengisi koesioner tentang permainan yang dilakukan. 

3.2.5 Revisi Produk Akhir 

       Revisi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang 

masih ditemukan ketika uji lapangan dilaksanakan dengan tujuan supaya produk 

benar-benar layak dan efektif jika diberikan kepada siswa SMP khususnya kelas 

VIII. 

3.2.6 Hasil Akhir 

       Hasil akhir produk pengembangan dari uji ahli dan uji lapangan berupa 

permainan hasil modifikasi bolabasket yaitu permainan puzzle ring. 

3.3 Uji Coba Produk 

       Uji coba produk penelitian bertujuan untuk memperoleh efektifitas, efisiensi 

dan kepemanfaatan dari produk pada pelaksanaan uji coba produk melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

3.3.1 Desain Uji Coba 

       Desain uji coba bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan dan segi 

pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain yang dilakukan terdiri dari: 

a) Evaluasi Ahli 

       Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada 

subjek, produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh ahli penjas dan ahli 

pembelajaran dengan kualifikasi ahli penjas adalah dosen ahli pembelajaran 
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bolabasket dan ahli pembelajaran adalah guru penjasorkes SMP Negeri 3 Satu 

Atap Gebog. 

b) Uji coba kelompok kecil 

       Tahapan ini berisi tentang uji coba produk yang telah direvisi oleh para ahli. 

Hasil revisi tersebut kemudian diuji cobakan kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 

3 Satu Atap Gebog. Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa 

baik putra maupun putri sebagai subjeknya. Pengambilan siswa sebagai sampel 

dilakukan secara random sampling dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

       Pertama-tama siswa diberikan penjelasan mengenai permainan puzzle ring, 

lalu mempraktikkan permainannya. Setelah melakukan uji coba skala kecil, siswa 

mengisi kuesioner tentang permainan yang dilakukan. Tujuan uji coba skala kecil 

ini adalah mengetahui kelemahan dan kekurangan produk serta tanggapan siswa 

mengenai permainan puzzle ring. 

c) Revisi Produk Pertama 

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

kelompok kecil tersebut di analisis, Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi 

produk yang telah dibuat. 

d) Uji Coba Skala Besar 

       Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

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

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog sebanyak 27 siswa. 

       Pertama-tama siswa diberi penjelasan peraturan permainan puzzle ring yang 

telah direvisi kemudian melakukan uji coba permainan. Setelah melakukan uji 

coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. 
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3.4 Subjek Uji Coba  

       Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah:  

1) Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli pembelajaran bolabasket dan satu 

ahli pembelajaran penjasorkes. 

2) Uji coba skala kecil yang terdiri 10 siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap 

Gebog. 

3) Uji coba skala besar yang terdiri dari 27 siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu 

Atap Gebog. 

3.5 Jenis Data 

       Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil pengamatan gerak maupun sikap dan juga 

kuesioner baik dari siswa maupun ahli , sedangkan data kualitatif diperoleh dari 

hasil diskusi dan kritik/saran ahli pembelajaran bolabasket dan ahli pembelajaran 

penjasorkes secara lisan maupun tulisan sebagai pertimbangan untuk bahan 

revisi produk. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

       Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar evaluasi, dokumentasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk 

menghimpun data dari ahli penjas dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan 

untuk mengumpulkan data dari uji coba. Evaluasi ahli dititikberatkan pada produk 

pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner siswa dititikberatkan pada 

kenyamanan produk. Dokumentasi berupa nama siswa, jumlah siswa SMP kelas 

VIII, foto dan video kegiatan saat uji coba. Selain itu juga menggunakan 

pengamatan gerak maupun sikap oleh guru penjasorkes pada waktu siswa 

memainkan permainan puzzle ring. 
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       Kuesioner yang ditujukan kepada ahli diberikan rentangan 1-4 dimulai dari 

“sangat kurang baik” hingga “sangat baik” dengan cara memberi tanda “√” pada 

kolom yang tersedia. 

1.  Sangat kurang baik   3.  Baik  

2. Kurang baik    4. Sangat Baik  

       Berikut ini adalah kisi-kisi yang terdapat dalam lembar evaluasi ahli 

pembelajaran bolabasket dan ahli pembelajaran penjasorkes meliputi aspek, 

indikator, dan sub-indikator yang akan digunakan pada kuesioner ahli. 

Table 3. Aspek ,Indikator  dan Sub-Indikator Ahli Pembelajaran Bolabasket 
 

Aspek Indikator Sub-Indikator 

Relevansi/
Keterkaitan 
Produk 

1. Keterkaitan produk 
dengan permainan 
bolabasket 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Keterkaitan produk 

dengan karakteristik 
anak 

a. Mengetahui keterkiatan produk 
dengan permainan bolabasket 

b. Kesesuaian sarana dan prasarana 
yang digunakan dalam permainan 
bolabasket 

c. Kesesuaian sarana dan prasarana 
yang digunakan dari segi 
keselamatan 

d. Produk dapat mendorong partisipasi 
anak untuk aktif bergerak 

e. Produk dapat meningkatkan minat 
dan motivasi anak dalam bermain 

a. Keterkaitan produk dengan 
perkembangan anak 

b. Produk permainan dapat dimainkan 
putra maupun putri 

c. Produk permainan dapat dimainkan 
oleh anak yang mempunyai 
keterampilan berbeda 

Konsisten/
Keajegan 
Produk 

3. Konsistensi produk 
dalam permainan 
bolabasket 
 

a. Kesesuaian peraturan permainan 
produk dengan permainan 
bolabasket 

b. Kejelasan produk mengenai 
pemahaman peraturan permainan 
bolabasket 
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Kecukupan 
Produk 

4. Kecukupan produk 
dalam permainan 
bolabasket 

a. Produk dapat mendorong 
perkembangan aspek psikomotorik 
anak 

b. Produk dapat mendorong 
perkembangan aspek kognitif anak 

c. Produk dapat mendorong 
perkembangan aspek afektif anak 

 
 
Table 4. Aspek ,Indikator  dan Sub-Indikator Ahli Pembelajaran Penjasorkes 
 

Aspek Indikator Sub-Indikator 

Relevansi/
Keterkaitan 
Produk 

1. Keterkaitan produk 
dengan 
pembelajaran  
materi bolabasket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Keterkaitan produk dengan materi 
pembelajaran bolabasket kelas VIII 

b. Kesesuaian sarana dan prasarana 
yang digunakan dalam materi 
pembelajaran bolabasket 

c. Kesesuaian sarana dan prasarana 
yang digunakan dari segi 
keselamatan 

d. Produk dapat mendorong partisipasi 
siswa untuk aktif bergerak 

e. Produk dapat meningkatkan minat 
dan motivasi siswa dalam bermain 

2. Keterkaitan produk 
dengan karakteristik 
siswa 

a. Keterkaittan produk dengan 
perkembangan siswa kelas VIII 

b. Produk permainan dapat dimainkan 
siswa putra mapun putri 

c. Produk permainan dapat dimainkan 
oleh siswa yang mempunyai 
keterampilan berbeda 

Konsisten/
Keajegan 
Produk 

3. Konsistensi produk 
dalam pembelajaran 
bolabasket 
 

a. Ketepatan isi materi produk dengan 
materi bolabasket 

b. Kejelasan petunjuk produk dalam 
pembelajaran 

Kecukupan 
Produk 

4. Kecukupan produk 
dalam tujuan 
pembelajaran 
bolabasket 

a. Produk dapat mendorong 
perkembangan aspek psikomotorik 
siswa 

b. Produk dapat mendorong 
perkembangan aspek kognitif siswa 

c. Produk dapat mendorong 
perkembangan aspek afektif siswa 
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       Sedangkan kuesioner yang digunakan siswa untuk pengumpulan data 

berupa sejumlah pertanyaan. Kuesioner bagi siswa disesuaikan dengan 

karakteristik produk dan subjek penelitian menjadikan data yang valid. Kuesioner 

digunakan untuk mempermudah penilaian bagi siswa dan berupa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Skor Jawaban Kuesioner  

Alternatif Jawaban Skor 

Benar 1 

Salah 0 

        
       Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternatif soal pilihan ganda. Faktor yang digunakan 

dalam kuesioner meliputi aspek kognitif.  

Tabel 6. Aspek, Indikator, Sub-Indikator Kuesioner Siswa 

Aspek Indikator Sub-Indikator 

Kognitif Kemampuan siswa dalam 

mengetahui dan memahami 

konsep keterampilan gerak 

teknik dasar dan peraturan 

permainan bolabasket melalui  

permainan puzzle ring 

 

a. Mengetahui dan memahami  

permainan puzzle ring 

b. Mengetahui dan memahami 

teknik dasar permainan puzzle 

ring, khususnya menggring 

bola (dribble), mengoper bola 

(passing) menangkap bola 

(catching), memasukkan bola 

ke ring (shooting). 

c. Mengetahui dan memahami 

peraturan yang ada dalam 

permainan puzzle ring 

 
       Lembar pengamatan gerak maupun sikap siswa juga menjadi bahan dalam 

mengumpulkan data. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menilai aspek 

psikomotor dan afeksi siswa. Rentang nilai dimulai dari 1 sampai 4 yang 



75 
 

 
 

disesuaikan dengan indikator yang sudah ditentukan. Berikut adalah faktor, 

indikator dan sub-indikator untuk aspek psikomotorik dan aspek afektif: 

Tabel 7. Aspek, Indikator dan Sub-Indikator Pengamatan Aspek Psikomotorik 
dan Afeksi Siswa 

 

Faktor Indikator Sub-Indikator 

Psikomotorik  1. Keputusan yang 
diambil 

a. Siswa mengoper bola ke teman 
satu tim yang berada di posisi 
bebas(tanpa dihadang pemain 
lawan) 

b. Siswa melakukan tembakan ke 
arah ring 

c. Siswa menyusun puzzle ring 
pada situasi yang tepat 

d. Siswa menggiring bila pada 
situasi yang tepat 

2. Melaksanakan 
keterampilan 

a. Bola hasil operan tepat sasaran 
b. Hasil tembakan tepat sasaran 

(bolamasuk ke ring tnapa 
mengenai teman) 

c. Dpat menyusun puzzle ring 
dengan tepat 

d. Dapat menggringing bola 
dengan baik 

3. Memberi 
dukungan 

a. Siswa bergerak ke posisi yang 
bebas untuk menerima bola 

b. Siswa menempati zona puzzle 
untuk mengangkat ring 
agardapat mencetak skor 

4. Menjaga/mengikuti 
gerak lawan 

a. Menghalangi gerak lawan yang 
mengusai bola 

b. Menghalangi gerak lawan yang 
tidak menguasai bola 

Afeksi  

1. Kerjasama 

a. Siswa mau bekerja sama dalam 
tim untuk memenangkan 
permainan 

b. Siswa berperan aktif dalam 
permainan 

2. Toleransi  

a. Siswa bersedia membantu 
teman yang mengalami 
kesulitan dalam melakukan 
gerakan 

b. Siswa memberikan kesempatan 
kepada teman untuk mencoba 
gerakan 
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3. Percaya Diri 

a. Siswa ridak ragu-ragu dalam 
bermain 

b. Siswa bersemangat 
tinggi/antusias 

4. Berani  

a. Siswa berani bertanya perihal 
materi pembelajaran 

b. Siswa berani mencoba gerakan 
aktifitas fisik 

5. Sportif 

a. Siswa menerima kekalahan dan 
mengakui kemenangan lawan 

b. Siswa tidak menunjukkan sikap 
curang 

6. Disiplin 

a. Siswa menggunakan peralatan 
sesuai dengan fungsinya 

b. Siswa mengikuti peraturan, 
petunjuk atau arahan yang telah 
diberikan guru 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan data 

yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik 

analisis kualitatif. 

       Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Muhamad 

Ali (2013:201), yaitu: 

  
  

 
     

Keterangan :  

n = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai 

       Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel  dibawah ini akan disajikan klasifikasi 

persentase sebagai berikut: 
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Tabel 8. Klasifikasi Persentase 

Persentase Katagori Makna 

0 - 20% 
21% - 40% 
41% - 60% 
61% - 80% 
81% - 100% 

Sangat Kurang Baik 
Kurang Baik 
Cukup Baik 

Baik 
Sangat Baik 

Dibuang 
Diperbaiki 
Digunakan 
Digunakan 
Digunakan 

Sumber : Mohamad Ali (2013:206) 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

       Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk hasil 

pengembangan model pembelajaran bolabasket berupa permainan puzzle ring 

yang sudah diujikan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data uji ahli, uji coba 

skala kecil (N=10) , uji coba skala besar (N=27) dan kuesioner, permainan puzzle 

ring dapat dinyatakan layak atau diterima. 

       Pernyataan tersebut terbukti berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh 

dari evaluasi ahli penjas dan ahli pembelajaran penjasorkes dengan rata-rata 

penilaiannya adalah 77%. Berdasarkan kriteria penilaian dari para ahli maka 

produk hasil pengembangan model pembelajaran bolabasket berupa permainan 

puzzle ring telah memenuhi kriteria baik, sehingga dapat digunakan. Kemudian 

hasil analisis data yang diperoleh dari uji coba skala kecil yang meliputi aspek 

psikomotorik, aspek afektif dan aspek kognitif dapat diperoleh dengan rata-rata 

78%. Berdasarkan kriteria penilaian dari uji coba skala kecil maka produk telah 

memenuhi kriteria baik, sehinga dapat digunakan. Selanjutnya hasil analisis data 

dari uji coba skala besar yang meliputi aspek psikomotorik, aspek afektif dan 

aspek kognitif dapat diperoleh dengan rata-rata 82%. Berdasarkan kriteria 

penilaian dari uji coba skala besar maka produk telah memenuhi kriteria sangat 

baik, sehingga dapat digunakan. 

       Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, baik dari uji para ahli, uji coba 

skala kecil dan uji coba skala besar, maka produk hasil pengembangan model 

pembelajaran bolabasket berupa permainan puzzle ring dapat digunakan atau 
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layak sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran bolabasket untuk siswa 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan lebih Lanjut 

       Saran dari peneliti agar produk hasil pengembangan model pembelajaran 

bolabasket berupa permainan puzzle ring dapat digunakan lebih baik lagi, yaitu: 

1. Permainan puzzle ring dapat dijadikan alternatif lain untuk model 

pembelajaran guru penjasorkes khususnya untuk pembelajaran Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) kelas VIII, agar pembelajaran lebih 

bervariasi/tidak monoton sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajarana penjasorkes. 

2. Diharapkan guru penjasorkes dapat menggunakan permainan puzzle ring 

pada pembelajaran bolabasket Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 

VIII, karena permainan ini dapat meningkatkan aktifitas gerak siswa 

sehingga siswa dapat bergerak lebih aktif. 
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Lampiran 1 

Usulan Tema dan Judul Skripsi 
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Lampiran 2 

Surat Keputusan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 3 

Surat Ijin Observasi  
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Lampiran 4 

Surat Ijin Observasi 

 

 



123 
 

 
 

Lampiran 5 

Surat Ijin Observasi 
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Lampiran 6 

Surat Ijin Penelitian kepada Kesbangpolinmas 
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Lampiran 7 

Surat Tembusan dari Kesbangpolinmas 
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Lampiran 8 

Surat Ijin Penelitian kepada Dinas 
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Lampiran 9 

Surat Tembusan dari Dinas 
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Lampiran 10 

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 11 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :   SMP N 3 SATU ATAP GEBOG 

Kelas   :   VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran :   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Semester  :  1 (Satu) 

Standar Kompetensi:  1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 
Kompetensi    

Dasar      

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian Kompetensi* 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik 
Bentuk 

 Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

1.1 Mempraktikkan   
teknik dasar 
salah satu 
permainan dan 
olahraga 
beregu bola 
besar lanjutan 
dengan  
koordinasi yang 
baik  serta  nilai 
kerjasama, 
toleransi, 
percaya dini, 
keberanian, 
menghargai 
lawan, bersedia 
berbagi tempat 
dan peralatan**) 

 Bola Basket  Melakukan teknik dasar 
passing, 
menggiring,shooting, dan-
lay -up shoot, dengan 
koordinasi yang baik 

 

 

 

 

 

 Bermain dengan peraturan 
yang dimodi fikasi untuk 
memupuk kerja sam 

   Aspek  Psikomotor 

 Melakukan teknik dasar passing 
(dada, pantul dan dari atas 
kepala), 

 Mengiring, shooting   (dengan dua 
tangan dari atas depan kepala) 
dan lay-up shoot dengan 
koordinasi yang baik 

 Bermain dengan peraturan yang 
di modifikasi 
 

Aspek  Kognitif 

 Mengetahui bentuk teknik dasar 
passing (dada, pantul dan dari 
atas kepala), Mengiring, shooting   
(dengan dua tangan dari atas 
depan kepala) dan lay-up shoot 

Tes 
praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

 

Tes 
tertulis 

 

 

Tes Contoh 
Kinerja 

 

 

 

 

 
Pilihan 

ganda/uraian 
singkat 

 

 

Lakukan teknik 
dasar passing, 
menggiring,shoot
ing dan lay-up 
shoot dengan 
koordinasi yang 
baik ! 

 

 

Gerak langkah 
yang 
diperbolehkan 
untuk melakukan 
lay-up shoot 
adalah ... 

3x2x40 
meni 

 
 

Buku teks, 
Buku     
refernsi, 
Bolabasket
, lapangan 
bolabasket 
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Kompetensi    

Dasar      

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian Kompetensi* 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik 
Bentuk 

 Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

 

 

 

dengan koordinasi yang baik 
   Aspek Afektif 

 Kerjasama, toleransi, percaya 
dini, keberanian, menghargai 
lawan, bersedia berbagi tempat 
dan peralatan 

 

Tes 
observasi 

 
Lembar 

observasi 

 

Kerjasama, 
toleransi, 
percaya dini, 
keberanian, 
menghargai 
lawan, bersedia 
berbagi tempat 
dan peralatan 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SMP 3 Satu Atap Gebog 

Sekolah  : SMP 3 Satu Atap Gebog 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : VIII / I 

 

Standar Kompetensi*  

1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar 

1.1 Mempraktikkan  kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanjutan dengan  baik  serta  nilai kerjasama, toleransi, 

percaya dini, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan 

peralatan* 

Alokasi Waktu  : 3x 2 x 40 menit (3x pertemuan ) 

A. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat melakukan kombinasi teknik dasar, passing (dada, pantul, 

dari atas kepala)  dengan baik dan  benar 

b. Siswa dapat melakukan kombinasi teknik dasar, menggiring, shooting 

dengan dua tangan) dan lay-up shoot dengan baik dan benar 

c. Siswa dapat melakukan bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 

dengan benar 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

B. Materi Pembelajaran 

Permainan bolabasket 

 Kombinasi, passing (dada, pantul, dari atas kepala) dengan baik 
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 Kombinasi teknik dasar,menggiring,shooting dengan dua tangan) dan lay-

up shoot dengan baik 

 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi untuk menanamkan nilai 

kerja sama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan  

C. Metode Pembelajaran 

- Pertemuan 1 = penugasan 

- Pertemuan 2 = penugasan 

- Pertemuan 3 = resiprokal/timbal-balik 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melakukan kombinasi, passing (dada, pantul, dari atas kepala) 

dengan baik secara berpasangan atau kelompok, dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Melakukan passing di tempat (berpasangan/kelompok) 

 Melakukan passing bergerak ke depan, belakang dan samping 

(berpasangan/kelompok) 
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 Melakukan passing sambil bergerak formasi berbanjar, lingkaran 

atau segi tiga 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 

indikator tugas gerak 

 siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 

 siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 

ketuntasan tugas ajar 

 siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu 

yang telah ditentukan sendiri 

 bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 

dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan 

untuk memperbaiki target waktu. 

 bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan 

waktu atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk 

mencoba permainan bolabasket dengan peraturan yang 

dimodifikasi. 

 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 

didik, 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 
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 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik. 

      

     Pertemuan 2 (2 x 40 menit) 

1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2 Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
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 Melakukan kombinasi, teknik dasar,menggiring,shooting dengan 

dua tangan dan lay-up shoot dengan baik secara berpasangan atau 

kelompok, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot di tempat (berpasangan/kelompok) 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot sambil bergerak formasi berbanjar (berkelompok) 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot formasi lingkaran(berkelompok) 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot formasi berbanjar menghadap net atau ring basket 

(berkelompok) 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 

indikator tugas gerak 

 siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 

 siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 

ketuntasan tugas ajar 

 siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu 

yang telah ditentukan sendiri 

 bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 

dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan 

untuk memperbaiki target waktu. 

 bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan 

waktu atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk 

mencoba permainan bolavoli dengan peraturan yang 

dimodifikasi. 

 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 
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 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 

didik, 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 
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Memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik. 

 

Pertemuan 3 (2 x 40 menit) 

1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2 Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melakukan kombinasi, teknik dasar,menggiring,shooting dengan 

dua tangan) dan lay-up shoot dengan baik secara berpasangan 

atau kelompok, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot di tempat (berpasangan/kelompok) 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot sambil bergerak formasi berbanjar (berkelompok) 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot formasi lingkaran(berkelompok) 

 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 

shoot formasi berbanjar menghadap net atau ring basket 

(berkelompok) 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 

indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  

 siswa mempelajari tugas gerak dan indikator keberhasilannya 
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 siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali menjadi pelaku 

dan siapa yang menjadi pengamat 

 siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran 

bilamana pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan 

 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi(lempar tangkap bola 

dengan menggunakan gawang bendera kecil), jumlah pemain 8 – 10 

orang 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 

didik, 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  
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3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik; 

E. Sumber Belajar 

- Ruang terbuka/lapangan  

- Buku teks 

- Buku referensi, Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas VIII,   

- Lembar Kerja Proses Belajar, Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 

F.  Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Aspek  Psikomotor 

 Melakukan teknik dasar passing 

(dada, pantul dan dari atas 

kepala), 

 Mengiring, shooting   (dengan dua 

Tes praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

Tes Contoh 

Kinerja 

 

 

 

Lakukan teknik dasar passing, 

menggiring,shooting dan lay-up shoot 

dengan koordinasi yang baik ! 
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Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

tangan dari atas depan kepala) 

dan lay-up shoot dengan 

koordinasi yang baik 

 Bermain dengan peraturan yang 

di modifikasi 

Aspek  Kognitif 

 Mengetahui bentuk teknik dasar 

passing (dada, pantul dan dari 

atas kepala), Mengiring, shooting   

(dengan dua tangan dari atas 

depan kepala) dan lay-up shoot 

dengan koordinasi yang baik 

Aspek Afektif 

 Kerjasama, toleransi, percaya dini, 

keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan 

peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda/uraian 

singkat 

 

 

 

 

 

Lembar 

observasi 

 

 

 

 

 

  

  Gerak langkah yang diperbolehkan 

untuk melakukan lay-up shoot adalah  

 

 

 

 

 

Kerjasama, toleransi, percaya dini, 

keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan 

 

 

 1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (psikomotor):   

 Lakukan koordinasi, passing (dada, pantul, dari atas kepala) dan 

koordinasi, teknik dasar,menggiring,shooting dengan dua tangan) dan 

lay-up shoot dengan baik 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, 

dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 50 

  Jumlah skor maksimal 

- Pengamatan sikap (afeksi):   

Melakukan koordinasi, passing (dada, pantul, dari atas kepala) dan 

koordinasi, teknik dasar,menggiring,shooting dengan dua tangan) dan 
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lay-up shoot dengan baik serta menanamkan nilai kerja sama, toleransi, 

percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan  

 Keterangan: 

Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap 

peserta ujian menunjukkan atau menampilkan perilaku yang 

diharapkan.  Tiap perilaku yang di cek ( √ ) memdapat nilai 1 

    Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 

  Jumlah skor maksimal 

- Kuis/embedded test (kognisi): 

Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-

pertanyaan mengenai koordinasi, passing (dada, pantul, dari atas 

kepala) dan koordinasi, teknik dasar,menggiring,shooting dengan dua 

tangan) dan lay-up shoot 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 20 

    Jumlah skor maksimal 

 

 - Nilai akhir yang diperoleh siswa = 

 

 

1. Rubrik Penilaian 

     RUBRIK PENILAIAN  

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR PERMAINAN B0LABASKET 

Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

    Melakukan KoordinasiTeknik Dasar Passing (dada, pantul dan dari atas 

kepala) 

1. Posisi bola saat akan melakukan passing dada dipegang di depan 

    

Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
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dada 

2. Bentuk gerakan lengan saat melakukan passing dada mendorong bola 

ke depan lurus 

3. Posisi bola saat akan melakukan passing pantul di depan dada 

4. Bentuk gerakan lengan saat melakukan passing pantul mendorong 

bola lurus ke depan bawah 

5. Posisi bola saat akan melakukan passing dari atas kepala dipegang di 

atas kepala 

6. Bentuk gerakan lengan saat melakukan passing dari atas kepala 

mengayun kedepan lurus 

    Melakukan KoordinasiTeknik Dasar (menggiring, shooting 

   dengan dua tangan dan lay-up shoot) 

7. Saat menggiring, bola didorong ke depan bawah menggunakan 

telapak tangan dan jari-jari 

8. Saat shooting dengan dua tangan, bola didorong ke depan atas dari 

depan atas kepala menggunakan kedua tangan 

9. Saat melakukan lay-up shoot, bola diangkat ke atas bersamaan lutut 

yang digunakan lay-up(bila bola diangkat menggunakan tangan kiri 

maka kaki yang diangkat kaki kiri atau sebaliknya) 

 

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 36  

 

RUBRIK PENILAIAN 

PERILAKU DALAM PERMAINAN BOLABASKET 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Bekerja sama dengan teman satu tim  

2.  Toleransi dan menghargai lawan  

3.  Percaya diri ( bersungguh-sungguh dalam bermain)  

4.  Keberanian  

5.  Berbagi tempat dan peralatan  

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 5 
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RUBRIK PENILAIAN  

PEMAHAMAN KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN BOLABASKET 

 

Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 

1 2 3 4 

1. Bagaimana posisi kedua lengan kamu setelah passing dada,  pantul 

dan dari atas kepala ? 

2. Bagaimana posisi badan yang benar setelah melakukan passing dada, 

pantul dari atas kepala ? 

3. Bagaimana gerakan tangan saat melakukan menggiring bola/dribble ? 

4. Bagaimana gerakan tangan saat melakukan shooting dengan dua 

tangan ? 

5. Bagaimana gerakan kaki yang digunakan lay-up shoot ? 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20  

   

         Kudus,            2015 
 
Mengetahui,         
Kepala SMP N 3 Satu Atap Gebog     Guru Mapel PJOK 
 
 
 
 
(Retno Rubiyatiningsih, S.Pd)    (Luli Gita Adrianto,S.Pd) 

NIP19600831 198403 2 003                 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah  : SMP N 3 SATU ATAP GEBOG  
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Alokasi Waktu :  2 x 40  menit 
Tahun Ajaran : 2014 / 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Mempraktikkan  kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanjutan dengan  baik  serta  nilai kerjasama, toleransi, 

percaya dini, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan 

peralatan 

C. Indikator 

1. Ranah Kognisi 

Mengetahui dan memahami konsep gerak teknik dasar dan peraturan 

permainan bolabasket melalui  permainan puzzle ring 

2. Ranah Psikomotor 

Mempraktikkan kombinasi gerak teknik dasar dan peraturan permainan 

bolabasket melalui  permainan puzzle ring. 

3. Ranah Afeksi 

Membentuk karakter yang selalu diterapkan berupa kerjasama, toleransi, 

percaya diri, berani, sportif dan disiplin dalam olahraga permainan beregu 

bola besar hasil modifikasi permainan bolabasket berupa permainan 

puzzle ring. 

D. Materi Ajar 

1. Teknik mengoper bola (chest pass, bounce pass dan overhead pass). 

2. Menggring bola (dribble) 

3. Teknik memasukkan bola ke ring (shooting). 

E. Metode Pembelajaran 

1. Penjelasan disertai dengan gambar  3.  Modeling 

2. Demonstrasi     4.  Timbal balik 
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F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Baris 

- Sedikit penjelasan mengenai permainan puzzle ring 

- Berdoa 

- Lari keliling lapangan dilanjutkan dengan peregangan (stretching)  

- Pemanasan khusus 

Deskripsi Pemanasan Khusus: 

 Jumlah siswa dibagi menjadi 3 kelompok. 

 Siswa baris sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. 

 Baris pertama maju satu langkah untuk melakukan passing 

(chest pass, bounce pass dan overhead pass) berjalan secara 

bergantian sesuai urutan dengan sistem “passing dan lari”, 

kemudian melakukan shooting di garis akhir. 

 

 

 

 

 

 

                      

Skema Pemanasan Khusus 

Keterangan:  

  = Gerakan tanpa bola (lari) 
  = Passing (umpan) 
  = Shooting (tembakan) 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

- Guru menjelaskan secara umum mengenai permainan puzzle ring 

dan perbedaannya dengan permainan bolabasket. 

- Guru menjelaskan macam-macam teknik yang dipakai dalam 

permainan puzzle ring. 

- Guru memperagakan cara melakukan teknik dasar dalam permainan 

puzzle ring. 



146 
 

 
 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai permainan puzzle ring. 

 Elaborasi 

- Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan hitungan 

acak. 

- Guru mempersilahkan 2 kelompok bermain terlebih dahulu. Satu 

kelompok di beri tugas untuk mengamati permainan kelompok yang 

bermain. 

- Siswa memainkan permainan puzzle ring dengan sportif dan 

sungguh-sungguh. 

 Konfirmasi 

- Guru mengumpulkan siswa kemudian memberikan evaluasi sekaligus 

membenarkan gerakan-gerakan siswa yang masih sering salah. 

3. Kegiatan Penutup 

- Siswa dikumpulkan di tempat yang rindang 

- Guru memberikan motivasi agar siswa tetap bersemangat dan sungguh-

sungguh. 

- Presensi 

- Berdoa 

- Siswa dibubarkan  

G. Alat dan Sumber Belajar 

 Alat: 

1. Strategi board untuk menggambarkan skema permainan 

2. Bola tangan 

3. Ring (selang yang disusun) 

4. Peluit 

 Sumber Belajar: 

1. Buku teks tentang permainan puzzle ring 

 
Semarang, 30 Mei 2015 

                                                                                         Praktikan 

 

 Awalia Prikawati 

NIM. 6101411022 
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Lampiran 14 

ANGKET OBSERVASI AWAL UNTUK SISWA 

KELAS VIII DI SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG KABUPATEN KUDUS 

TAHUN 2014/2015 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-

jujurnya.  

2. Jawablah secara runtut dan jelas. 

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

sesuai dengan pilihanmu.  

4. Selamat mengisi dan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Sekolah  : ...................................................... 

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

Jenis Kelamin  : ………………………………………….. 

Kelas    : ...................................................... 

PERTANYAAN 

1. Apakah kamu menyukai pelajaran penjasorkes?  

a. Ya   b. Tidak  

2. Apakah kamu mengetahui permainan bolabasket?   

a. Ya   b. Tidak  

3. Apakah kamu pernah mendapatkan materi permainan bolabasket? 

a. Ya   b. Tidak  

4. Apakah kamu pernah mempraktikkan permainan bolabasket? 

a. Ya   b. Tidak  

5. Apakah kamu senang dengan materi permainan bolabasket yang diajarkan? 

a. Ya   b. Tidak  
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Lampiran 15 

Hasil Angket Observasi Awal 

No. Nama Siswa L/P 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

1 Ahmad Fadoli L 1 0 0 0 0 

2 Ahmad Purwanto L 1 1 0 0 1 

3 Aldi Hartanto L 1 1 1 0 0 

4 Anisa P 1 1 0 0 0 

5 Ayu Rismawati P 1 0 1 0 0 

6 Darni P 1 1 1 0 1 

7 Fitri Noor W P 1 0 1 0 0 

8 Harso L 1 1 1 0 0 

9 Jazilatul Fadilah P 1 1 1 0 0 

10 Kiki Wahyu M L 1 0 0 0 0 

11 Melinda P P 1 0 0 0 0 

12 Mita L S P 1 1 1 0 1 

13 Muhammas Naris F R L 1 1 1 0 1 

14 Muhammas Sholeh L 1 0 0 0 1 

15 Nikmatul K P 1 1 0 0 1 

16 Nila I P 1 1 1 0 0 

17 Nisa I P 1 1 1 0 1 

18 Nor Rohman L 1 1 1 0 0 

19 Nurul W E P 1 1 1 0 0 

20 Selamet I R L 1 1 1 0 0 

21 Solikul H L 1 1 1 0 0 

22 Sri A P 1 1 0 0 1 

23 Subiyanto L 1 0 0 0 0 

24 Sulistiyani P 1 0 1 0 1 

25 Taofiq H L 1 1 1 0 0 

26 Vena R P 1 1 1 0 0 

27 Wandi L 1 1 1 0 0 

28 Zulika E P P 1 0 1 0 0 
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Lampiran 16 

LEMBAR PENILAIAN UNTUK AHLI PEMBELAJARAN BOLABASKET 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PUZZLE RING 

DI SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG KUDUS 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Pembelajaran Puzzle Ring 

Sasaran Program : Siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog 

Evaluator  : Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes. 

Tanggal  : 30 April 2015 

 

       Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu, 
sebagai ahli pembelajaran bolabasket terhadap model pembelajaran permainan 
Puzzle Ring yang dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran permainan 
bolabasket bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap 
kesediaan bapak/ ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai 
dengan petunjuk dibawah ini: 
 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli bolabasket. 
2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/ model permainan, komentar dan saran 

umum, serta kesimpulan. 
3. Rentangan evaluasi mulai dari “kurang baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 
Keterangan : 
1 = Sangat kurang baik 
2 = Kurang baik 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 
yang telah disediakan. 
 

No 
Pertanyaan 

Alternatif 
Jawaban 

Komentar 

1 2 3 4 

A. Relevansi/Keterkaitan Produk 

Keterkaitan produk dengan permainan Bolabasket 

1 Mengetahui keterkaitan produk dengan 
permainan bolabasket 

  
√ 
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2 Kesesuaian sarana dan prasarana yang 
digunakan dalam permainan bolabasket 

  

√ 

  

3 Kesesuaian sarana dan prasarana yang 
digunakan dari segi keselamatan 

  

√ 

  

4 Produk dapat mendorong partisipasi anak 
untuk aktif bergerak 

  

√ 

  

5 Produk dapat meningkatkan minat dan 
motivasi anak dalam bermain  

   
√ 

 

Keterkaitan produk dengan karakteristik anak. 

6 Keterkaitan produk dengan 
perkembangan anak 

  
√ 

  

7 Produk permainan dapat dimainkan anak 
putra maupun putri 

  
√ 

  

8 
Produk permainan dapat dimainkan oleh 
anak yang mempunyai keterampilan 
berbeda  

  

√ 

  

B. Konsistensi/Keajegan Produk  

Konsistensi produk dalam permainan Bolabasket 

9 Kesesuaian peraturan permainan produk 
dengan permainan bolabasket 

  
√ 

  

10 Kejelasan produk mengenai pemahaman 
peraturan permainan bolabasket 

 

√ 

   

C. Kecukupan Produk 

Kecukupan produk dalam permainan Bolabasket 

11 Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek psikomotorik anak  

  

√ 

  

12 Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek kognitif anak  

  
√ 

  

13 Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek afektif anak  

  
√ 

  

 

Saran untuk perbaikan model permainan Puzzle Ring  

Petunjuk  

1. Bila ada revisi pada model permainan ini, mohon untuk ditulis pada kolom 2 
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2. Alasan perlunya di revisi, mohon untuk dituliskan pada kolom 3  

3. Saran perbaikan mohon ditulis singkat, padat dan jelas pada kolom 4 

No Bagian yang Direvisi Alasan direvisi Saran Perbaikan 

1 2 3 4 

10 Kejelasan produk 
mengenai 
pemahaman 
peraturan permainan 
bolabasket 

Belum begitu jelas 
 

Ditambah gambar 
skema cara merangkai 
puzzle ring 

 

A. Komentar dan saran umum 

 

 

 

B. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dan skala besar tanpa revisi 
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dan skala besar dengan revisi 
sesuai saran 
Tidak layak digunakan/uji coba skala kecil dan skala besar 

       (mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan) 
 

Semarang , 30 April 2015 

   Evaluator 

 

         (Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes) 

 

 

 

- Untuk puzzle ring, berikan skema cara merangkainya, agar ring dapat 
tersusun dengan baik. 

- Siswa yang tidak bermain diberikan kegiatan lain. 
- Zona free shooting terlalu dekat dengan ring maka perlu diubah di daerah 

free throw. 
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Lampiran 17 

LEMBAR PENILAIAN PRAPENELITIAN UNTUK AHLI PEMBELAJARAN BOLABASKET 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PUZZLE RING 

DI SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG KUDUS 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Materi Pokok  : Pembelajaran Puzzle Ring 
Sasaran Program : Siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog 
Evaluator  : Luli Gita Adrianto, S. Pd 
Tanggal  :  
 
       Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu, 
sebagai ahli pembelajaran penjasorkes terhadap model pembelajaran permainan 
Puzzle Ring yang dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran permainan 
bolabasket bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap 
kesediaan bapak/ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai 
dengan petunjuk dibawah ini: 
 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas. 
2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/ model permainan, komentar dan saran 

umum, serta kesimpulan. 
3. Rentangan evaluasi mulai dari “kurang baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 
Keterangan : 
1 = Sangat kurang baik 
2 = Kurang baik 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 
yang telah disediakan. 
 

No 
 

Pertanyaan 

Alternatif 
Jawaban Komentar 

1 2 3 4 

A. Relevansi/Keterkaitan Produk 

Keterkaitan produk dengan pembelajaran materi Bolabasket 

1 
Keterkaitan produk dengan materi 
pembelajaran bolabasket kelas VIII 

 
√ 

   

2 
Kesesuaian sarana dan prasaran yang 
digunakan dalam materi pembelajaran 
bolabasket 

  

√ 

  

3 
Kesesuaian sarana dan prasarana yang 
digunakan dari segi keselamatan 

  

√ 
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4 
Produk dapat mendorong partisipasi 
siswa untuk aktif bergerak 

   
√ 

 

5 
Produk dapat meningkatkan minat dan 
motivasi siswa dalam bermain  

   
√ 

 

Keterkaitan produk dengan karakteristik siswa. 

6 
Keterkaitan produk dengan 
perkembangan siswa kelas VIII 

  
√ 

  

7  
Produk permainan dapat dimainkan siswa 
putra maupun putri 

  
√ 

  

8 
Produk permainan dapat dimainkan oleh 
siswa yang mempunyai keterampilan 
berbeda  

  

√ 

  

B. Konsistensi/Keajegan Produk  

Ketepatan produk dalam pembelajaran Bolabasket 

9 
Ketepatan isi materi produk dengan 
materi bolabasket 

 
√ 

   

10 
Kejelasan petunjuk produk dalam 
pembelajaran 

 
√ 

   

C. Kecukupan Produk 

Kecukupan produk dalam tujuan  pembelajaran Bolabasket 

11 
 

Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek psikomotorik siswa  

   

√ 

 

12 
Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa  

  
√  

 

13 
Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa  

   
√ 

 

 

Saran untuk perbaikan model permainan Puzzle Ring  
Petunjuk  

1. Bila ada revisi pada model permainan ini, mohon untuk ditulis pada kolom 2 
2. Alasan perlunya di revisi, mohon untuk dituliskan pada kolom 3  
3. Saran perbaikan mohon ditulis singkat, padat dan jelas pada kolom 4 
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No Bagian yang Direvisi Alasan direvisi Saran Perbaikan 

1 2 3 4 

1 Keterkaitan produk 
dengan materi 
pembelajaran 
bolabasket kelas VIII 

Materi yang diajarkan 
kurang sesuai dengan 
SK KD 

Permainan ditambah 
teknik menggiring bola 
(dribble) 

9 Ketepatan isi materi 
produk dengan 
materi bolabasket 

Kurang tepat  Berikan semua teknik 
dalam bolabasket 
(passing, shooting dan 
dribble) 

10 Kejelasan petunjuk 
produk dalam 
pembelajaran 

Belum jelas Penjelasan harus 
secara runtut 

 

A. Komentar dan saran umum 

 

 

B. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi 
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 
Tidak layak digunakan/uji coba skala kecil  

       (mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan) 
 

 

Kudus, 20 Mei 2015 
     Evaluator 

 

           (Luli Gita Adrianto, S.Pd) 

  

- Dalam permainan puzzle ring ditambah teknik dasar menggiring bola 
(dribble) 
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Lampiran 18 

LEMBAR PENILAIAN SKALA KECIL UNTUK AHLI PEMBELAJARAN PENJASORKES 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PUZZLE RING 

DI SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG KUDUS 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Materi Pokok  : Pembelajaran Puzzle Ring 
Sasaran Program : Siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog 
Evaluator  : Luli Gita Adrianto, S. Pd 
Tanggal  :  
 
       Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu, 
sebagai ahli pembelajaran penjasorkes terhadap model pembelajaran permainan 
Puzzle Ring yang dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran permainan 
bolabasket bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap 
kesediaan bapak/ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai 
dengan petunjuk dibawah ini: 
 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas. 

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

3. Rentangan evaluasi mulai dari “kurang baik” sampai dengan “sangat baik” 
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 

Keterangan : 
1 = Sangat kurang baik 
2 = Kurang baik 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan dan 
apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan. 

 

No 
 

Pertanyaan 

Alternatif 
Jawaban Komentar 

1 2 3 4 

D. Relevansi/Keterkaitan Produk 

Keterkaitan produk dengan pembelajaran materi Bolabasket 

1 
Keterkaitan produk dengan materi 
pembelajaran bolabasket kelas VIII 

 
√ 

   

2 
Kesesuaian sarana dan prasaran yang 
digunakan dalam materi pembelajaran 
bolabasket 

  

√ 

  

3 
Kesesuaian sarana dan prasarana yang 
digunakan dari segi keselamatan 

  
√ 
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4 
Produk dapat mendorong partisipasi 
siswa untuk aktif bergerak 

   
√ 

 

5 
Produk dapat meningkatkan minat dan 
motivasi siswa dalam bermain  

   
√ 

 

Keterkaitan produk dengan karakteristik siswa. 

6 
Keterkaitan produk dengan 
perkembangan siswa kelas VIII 

  
√ 

  

7  
Produk permainan dapat dimainkan siswa 
putra maupun putri 

  
√ 

  

8 
Produk permainan dapat dimainkan oleh 
siswa yang mempunyai keterampilan 
berbeda  

  

√ 

  

E. Konsistensi/Keajegan Produk  

Ketepatan produk dalam pembelajaran Bolabasket 

9 
Ketepatan isi materi produk dengan 
materi bolabasket 

 
√ 

   

10 
Kejelasan petunjuk produk dalam 
pembelajaran 

 
√ 

   

F. Kecukupan Produk 

Kecukupan produk dalam tujuan  pembelajaran Bolabasket 

11 
 

Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek psikomotorik siswa  

   

√ 

 

12 
Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa  

  
√  

 

13 
Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa  

   
√ 

 

 

Saran untuk perbaikan model permainan Puzzle Ring  
Petunjuk  

1. Bila ada revisi pada model permainan ini, mohon untuk ditulis pada kolom 2 

2. Alasan perlunya di revisi, mohon untuk dituliskan pada kolom 3  
3. Saran perbaikan mohon ditulis singkat, padat dan jelas pada kolom 4 
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No Bagian yang Direvisi Alasan direvisi Saran Perbaikan 

1 2 3 4 

1 Keterkaitan produk 
dengan materi 
pembelajaran 
bolabasket kelas VIII 

Materi yang diajarkan 
kurang sesuai dengan 
SK KD 

Permainan ditambah 
teknik menggiring bola 
(dribble) 

9 Ketepatan isi materi 
produk dengan 
materi bolabasket 

Kurang tepat  Berikan semua teknik 
dalam bolabasket 
(passing, shooting dan 
dribble) 

10 Kejelasan petunjuk 
produk dalam 
pembelajaran 

Belum jelas Penjelasan harus 
secara runtut 

 

C. Komentar dan saran umum 

 

 

D. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 
Layak untuk digunakan/uji coba skala besar tanpa revisi 
Layak untuk digunakan/uji coba skala besar dengan revisi sesuai saran 
Tidak layak digunakan/uji coba skala besar 

      (mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan) 
 

 

Kudus, 21 Mei 2015 
     Evaluator 

 

                   (Luli Gita Adrianto, S.Pd)  

- Pemanasan khusus sebaiknya diberikan beberapa kali pengulangan agar 
siswa lebih nguasai teknik dasar permainan bolabasket 

- Garis lapangan diperjelas lagi. 
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Lampiran 19 

LEMBAR PENILAIAN SKALA BESAR UNTUK AHLI PEMBELAJARAN PENJASORKES 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PUZZLE RING 

DI SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG KUDUS 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Materi Pokok  : Pembelajaran Puzzle Ring 
Sasaran Program : Siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog 
Evaluator  : Luli Gita Adrianto, S. Pd 
Tanggal  :  
 
       Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu, 
sebagai ahli pembelajaran penjasorkes terhadap model pembelajaran permainan 
Puzzle Ring yang dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran permainan 
bolabasket bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap 
kesediaan bapak/ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai 
dengan petunjuk dibawah ini: 
 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas. 

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

3. Rentangan evaluasi mulai dari “kurang baik” sampai dengan “sangat baik” 
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 

Keterangan : 
1 = Sangat kurang baik 
2 = Kurang baik 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan dan 
apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan. 

 

No 
 

Pertanyaan 

Alternatif 
Jawaban Komentar 

1 2 3 4 

G. Relevansi/Keterkaitan Produk 

Keterkaitan produk dengan pembelajaran materi Bolabasket 

1 
Keterkaitan produk dengan materi 
pembelajaran bolabasket kelas VIII 

 
√ 

   

2 
Kesesuaian sarana dan prasaran yang 
digunakan dalam materi pembelajaran 
bolabasket 

  

√ 

  

3 
Kesesuaian sarana dan prasarana yang 
digunakan dari segi keselamatan 

  

√ 
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4 
Produk dapat mendorong partisipasi 
siswa untuk aktif bergerak 

   
√ 

 

5 
Produk dapat meningkatkan minat dan 
motivasi siswa dalam bermain  

   
√ 

 

Keterkaitan produk dengan karakteristik siswa. 

6 
Keterkaitan produk dengan 
perkembangan siswa kelas VIII 

  
√ 

  

7  
Produk permainan dapat dimainkan siswa 
putra maupun putri 

  
√ 

  

8 
Produk permainan dapat dimainkan oleh 
siswa yang mempunyai keterampilan 
berbeda  

  

√ 

  

H. Konsistensi/Keajegan Produk  

Ketepatan produk dalam pembelajaran Bolabasket 

9 
Ketepatan isi materi produk dengan 
materi bolabasket 

 
√ 

   

10 
Kejelasan petunjuk produk dalam 
pembelajaran 

 
√ 

   

I. Kecukupan Produk 

Kecukupan produk dalam tujuan  pembelajaran Bolabasket 

11 
 

Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek psikomotorik siswa  

   

√ 

 

12 
Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa  

   
√ 

 

13 
Produk dapat mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa  

   
√ 

 

 

Saran untuk perbaikan model permainan Puzzle Ring  
Petunjuk  
 

1. Bila ada revisi pada model permainan ini, mohon untuk ditulis pada kolom 2 

2. Alasan perlunya di revisi, mohon untuk dituliskan pada kolom 3  
3. Saran perbaikan mohon ditulis sing√kat, padat dan jelas pada kolom 4 
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No Bagian yang Direvisi Alasan direvisi Saran Perbaikan 

1 2 3 4 

1 Keterkaitan produk 
dengan materi 
pembelajaran 
bolabasket kelas VIII 

Materi yang diajarkan 
kurang sesuai dengan 
SK KD 

Permainan ditambah 
teknik menggiring bola 
(dribble) 

9 Ketepatan isi materi 
produk dengan 
materi bolabasket 

Kurang tepat  Berikan semua teknik 
dalam bolabasket 
(passing, shooting dan 
dribble) 

10 Kejelasan petunjuk 
produk dalam 
pembelajaran 

Belum jelas Penjelasan harus 
secara runtut 

 

E. Komentar dan saran umum 

 

 

F. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dan skala besar tanpa revisi 
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dan skala besar dengan revisi 
sesuai saran 
Tidak layak digunakan/uji coba skala kecil dan skala besar 

(mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan) 
 

 

Kudus, 30 Mei 2015 

     Evaluator 

 

           (Luli Gita Adrianto, S.Pd) 

 

 

 

- Dalam permainan puzzle ring ditambah teknik dasar menggiring bola 
(dribble). 

- Garis lapangan diperjelas lagi. 
- Pemanasan khusus sebaiknya diberikan beberapa kali pengulangan agar 

siswa lebih nguasai teknik dasar permainan bolabasket 
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Lampiran 20 

LEMBAR PENILAIAN PENGAMATAN PSIKOMOTORIK SISWA 

A. Petunjuk Pengisian Lembar Pengamatan  

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

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

indikator pengamatan. 

3. Rentangan nilai dimulai dari “sangat kurang baik” dan “sangat baik” 

 Keterangan:  

1 = Sangat kurang baik 

2 = Kurang baik  

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

4. Keterangan penilaian aspek psikomotorik: 

Kategori Kriteria perilaku Skor 

Sangat Baik 
Jika siswa selalu melakukan sesuai 

penilaian 
4 

Baik 
Jika siswa sering melakukan sesuai 

penilaian 
3 

Kurang 
Jika siswa kadang-kadang melakukan 

sesuai penilaian 
2 

Sangat 

Kurang 

Baik 

Jika siswa tidak pernah melakukan 

sesuai penilaian 
1 

 

Indikator Aktifitas Siswa untuk Aspek Psikomotorik  

 

No. Pertanyaan 

     Kriteria 
Penilaian 

1 2 3 4 

PSIKOMOTORIK 

A. Keputusan yang Diambil 

1 
Siswa mengumpan bola ke teman satu tim yang 
berada di posisi bebas (tanpa dihadang pemain lawan) 

    

2 Siswa melakukan tembakan ke arah ring 
    

3 
Siswa berusahan menyusun puzzle ring pada situasi 
yang tepat 

    

4 Siswa menggiring bola pada situasi yang tepat 
    

B. Melaksanakan Keterampilan 
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5 Umpan bola tepat sasaran     

6 
Hasil tembakan tepat sasaran (bola masuk ke ring 
tanpa mengenani teman) 

    

7 Menyusun puzzle ring dengan tepat     

8 Dapat menggiring bola dengan baik     

C. Memberi Dukungan 

9 
Siswa bergerak ke posisi yang bebas untuk menerima 
bola 

    

10 
Siswa menempati zona puzzle untuk memegang ring 
agar dapat mencetak nilai 

    

D. Menjaga/Mengikuti Gerak Lawan 

11 Menghalangi gerak lawan yang menguasai bola 
    

12 Menghalangi gerak lawan yang tidak menguasai bola 
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Lampiran 21 

Hasil Pengamatan Psikomotorik saat Bermain Puzzle Ring 
Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

 
 

No. Nama Siawa L/P 

Indikator 

Keputusan yang diambil 
Melaksanakan 
keterampilan 

Memberi  
Menjaga 

/mengikuti 

 dukungan 
gerak 
lawan 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aldi Hartanto L 4 3 3 3 4 2 3 3 4 1 4 3 

2 Ayu Risma W P 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 

3 Eko Setiawan A L 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 3 3 

4 Epita Juliana P 2 3 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 

5 Fitri Nor W P 4 3 2 3 3 2 3 3 4 1 3 3 

6 Jefri Wibisono L 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 

7 Mita Lviana S P 2 3 4 2 2 2 4 1 3 3 2 2 

8 Nor Rohman L 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

9 Nurul Wahyu E P 3 2 4 2 2 3 4 2 3 4 3 2 

10 Sulistiowati P 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 

Jumlah    32 28 31 27 30 26 35 29 37 25 32 26 

Rata-Rata   3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

Persentase   80% 70% 78% 68% 75% 65% 88% 73% 93% 63% 80% 65% 

Rata-Rata Per-
Indikator  

74% 75% 78% 73% 
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Lampiran 22  Hasil Pengamatan Psikomotorik saat Bermain Puzzle Ring 
Uji Coba Skala Besar (N=27) 

No. Nama Siawa L/P 

Indikator 

Keputusan yng diambil 
Melaksanakan 
keterampilan 

Memberi 
Menjaga/ 
mengikuti 

dukungan 
gerak 
lawan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Achmad Setiawan L 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 

2 Agus Suli P L 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 

3 Anggaditya P J P L 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 

4 Arik Adi Nur P L 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 

5 Didik Eko Ari W L 4 3 2 3 4 4 3 4 4 1 4 4 

6 Eko Setiawan A L 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 

7 Epita Juliana P 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 

8 Intan Widiana S P 3 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 

9 Iqvan Mukromin P L 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 

10 Irfan Santoso L 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 

11 Jacksen O B W L 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

12 Jefri Wibisono L 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

13 Karmidi L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 

14 Laras Wati P 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 

15 Meivin Sariana P 2 2 4 2 2 3 4 1 3 3 3 2 

16 Puput Widayanti P 3 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 2 

17 Regi Reskiyati P 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 

18 Rima Nordiana P 3 3 4 2 3 2 4 1 3 4 3 3 

19 Rina Zuliana Sari P 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 

20 Sholikul Anwar L 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 

21 Sinta Maylani P 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 

22 Siti Zuhaidah A P 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 2 

23 Sulistiowati P 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 

24 Widianti P 2 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 

25 Yani Kumala Sari P 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 

26 Ynda Rizky A P 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 

27 Yusuf Hasan M L 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

Jumlah   
88 80 89 81 89 80 99 81 100 82 90 82 

Rata-Rata  
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

Persentase  
81% 74% 82% 75% 82% 74% 92% 75% 93% 76% 83% 76% 

Rata-Rata Per-Indikator  78% 81% 84% 80% 
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Lampiran 23 

LEMBAR PENILAIAN PENGAMATAN AFEKTIF SISWA 

 

A. Petunjuk Pengisian Lembar Pengamatan  

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

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

indikator pengamatan. 

3. Rentangan nilai dimulai dari “sangat kurang baik” dan “sangat baik” 

 Keterangan:  

1 = Sangat kurang baik 

2 = Kurang baik   

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

4. Keterangan penilaian aspek afektif: 

Kategori Kriteria perilaku Skor 

Sangat Baik 
Jika siswa selalu melakukan sesuai 

penilaian 
4 

Baik 
Jika siswa sering melakukan sesuai 

penilaian 
3 

Kurang 
Jika siswa kadang-kadang melakukan 

sesuai penilaian 
2 

Sangat Kurang 

Baik 

Jika siswa tidak pernah melakukan 

sesuai penilaian 
1 

 

B. Indikator Aktifitas Siswa untuk Aspek Afektif  

 

No. 
 

AFEKTIF 
 

Jawaban 

1 2 3 4 

Kerjasama 

1 
Siswa mau bekerjasama dalam tim untuk 
memenangkan permainan 

    

2 Siswa berperan aktif dalam permainan 
    

Toleransi  

3 
Siswa bersedia membantu teman yang mengalami 
kesulitan dalam melakukan gerakan 

    

4 
Siswa memberi kesempatan kepada teman untuk 
mencoba gerakan 

    

Percaya Diri 
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5 Siswa tidak ragu-ragu dalam bermain     

6 Siswa bersemangat tinggi/antusias     

Berani 

7 Siswa berani bertanya perihal materi pembelajaran     

8 Siswa berani mencoba gerakan aktifitas fisik 
    

Sportif  

9 
Siswa menerima kekalahan dan mengakui 
kemenangan lawan  

    

10 Siswa tidak menunjukkan sikap curang     

Disiplin 

11 
Siswa menggunakan peralatan sesuai dengan 
fungsinya  

    

12 
Siswa mengikuti peraturan, petunjuk atau arahan 
yang telah diberikan guru 
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Lampiran 24 

Hasil Pengamatan Afektif saat Bermain Puzzle Ring 
Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

No.  Nama Siswa L/P  

Indikator 

Kerjasama Toleransi 
Percaya 

Berani Sportif  Disiplin  
Diri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aldi Hartanto L 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Ayu Risma W P 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 

3 Eko Setiawan A L 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 4 4 

4 Epita Juliana P 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 

5 Fitri Nor W P 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 

6 Jefri Wibisono L 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 

7 Mita Lviana S P 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 

8 Nor Rohman L 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 

9 Nurul Wahyu E P 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 

10 Sulistiowati P 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
3 

Jumlah  
31 28 26 36 28 29 24 34 31 36 35 

36 

Rata-Rata 
3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 

4 

Persentase 
78% 70% 65% 90% 70% 73% 60% 85% 78% 90% 88% 90% 

Rata-Rata Per-Indikator 74% 78% 72% 73% 84% 89% 
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Lampiran 25  Hasil Pengamatan Afektif saat Bermain Puzzle Ring 
Uji Coba Skala Besar (N=27) 

 

No. Nama Siswa L/P  

Indikator 

Kerjasama Toleransi 
Percaya 

Berani Sportif Disiplin  
Diri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Achmad Setiawan L 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 

2 Agus Suli Purwanto L 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 

3 Anggaditya P J P L 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 

4 Arik Adi Nur P L 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 

5 Didik Eko Ari W L 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 

6 Eko Setiawan A L 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 

7 Epita Juliana P 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 

8 Intan Widiana S P 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 

9 Iqvan Mukromin P L 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 

10 Irfan Santoso L 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 

11 Jacksen O B W L 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 

12 Jefri Wibisono L 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 

13 Karmidi L 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

14 Laras Wati P 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 

15 Meivin Sariana P 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 

16 Puput Widayanti P 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 

17 Regi Reskiyati P 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 

18 Rima Nordiana P 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 

19 Rina Zuliana Sari P 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 

20 Sholikul Anwar L 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

21 Sinta Maylani P 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 

22 Siti Zuhaidah A P 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 

23 Sulistiowati 
P 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 

24 Widianti 
P 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 

25 Yani Kumala Sari 
P 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 

26 Ynda Rizky A 
P 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 

27 Yusuf Hasan M 
L 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 

Jumlah  90 84 85 87 82 87 60 91 97 85 93 96 

Rata-Rata 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 

Persentase 83% 78% 79% 81% 76% 81% 56% 84% 90% 79% 86% 89% 

Rata-Rata Per-Indikator 81% 80% 79% 70% 85% 88% 
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Lampiran 26 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

I. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan sejujur-jujurnya. 
2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut kamu benar. 
3. Selamat mengerjakan dan terima kasih 

II. Indentitas Responden 
Nama  : ……………………………………………………… 
Umur  : .......................................................................... 
Jenis Kelamin: .......................................................................... 
Kelas   : ……………………………………………………… 
Sekolah  : SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog 
 

III. Pertanyaan Penelitian  

 

1. Bolabasket diciptakan oleh seorang guru pendidikan jasmani YMCA (Young 

Men’s Christian Association) di Amerika pada tahun 1891, yaitu … 

a. Lord Boden Powell 

b. Dr. James A.Naismith 

c. Wiliam G.Morgan 

d. George Hancock 

2. Teknik dasar yang terdapat dalam permainan bolabasket yaitu… 

a. Passing atas, smash, shooting 

b. Chest pass, pivot, dribbling 

c. Overhead pass, passing bawah, pivot 

d. Dribbling, smash, block 

3. Induk organisasi nasional bolabasket yaitu Persatuan Bola Basket Seluruh 

Indonesia (PERBASI) yang mengatur semua peraturan mengenai permainan 

bolabasket, termasuk dalam sarana dan prasarana. Berapakan ukuran 

panjang dan lebar lapangan bolabasket menurut PERBASI… 

a. 28 m dan 15 m 

b. 20 m dan 15 m 

c. 19 m dan 13 m 

d. 18 m dan 9 m 

4. Waktu permainan bolabasket menurut PERBASI yaitu 4x10 menit, 

sedangkan waktu permainan puzzle ring… 

a. 2x10 menit 
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b. 3x10 menit 

c. 5x10 menit 

d. 6x10 menit 

5. Permainan bolabasket dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim terdiri dari 5 

pemain, sedangkan dalam permainan puzzle ring berjumlah… 

a. 5 pemain 

b. 6 pemain 

c. 7 pemain 

d. 8 pemain 

6. Salah satu teknik dasar permainan puzzle ring yaitu overhead pass. Apa 

yang dimaksud dengan overhead pass… 

a. Operan bola setinggi lutut 

b. Operan bola di atas kepala 

c. Operan bola yang dipantulkan ke lantai lapangan 

d. Operan bola setinggi dada 

7. Apa yang dimaksud dengan chest pass… 

a. Operan bola setinggi lutut 

b. Operan bola di atas kepala 

c. Operan bola yang dipantulkan ke lantai lapangan 

d. Operan bola setinggi dada 

8. Sedangkan yang dimaksud dengan bounce pass yaitu… 

a. Operan bola setinggi lutut 

b. Operan bola di atas kepala 

c. Operan bola yang dipantulkan ke lantai lapangan 

d. Operan bola setinggi dada 

9. Berapakah waktu yang diperbolehkan saat menyusun puzzle ring di zona 

puzzle… 

a. 3 detik 

b. 4 detik 

c. 5 detik 

d. 6 detik 

10. Peraturan yang terdapat dalam permainan puzzle ring yaitu, kecuali.. 

a. Pemain harus menyusun puzzle ring di zona puzzle 
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b. Pemain bertahan tidak boleh menghalangi pemain penyerang yang 

melakukan tembakan di zona free shooting 

c. Pemain menyusun puzzle ring di zona puzzle tidak boleh lebih dari 5 

detik 

d. Pemain melakukan tembakan ke arah ring dan mengenai teman yang 

memegangi ring 

11. Cara bermain permainan puzzle ring yaitu menyusun ring terlebih dahulu 

sebelum mencetak point. Pemain yang berhak menyusun ring adalah… 

a. Pemain bertahan (devence) 

b. Pemain penyerang (offence) 

c. Pemain cadangan 

d. Pemain bertahan (devence) dan penyerang (offence) 

12. Dalam permainan bola basket, point yang diperoleh setiap berhasil 

memasukkan bola ke ring yaitu 2 point. Berapakah point yang diperoleh 

setiap berhasil memasukkan bola ke ring dalam permianan puzzle ring… 

a. 1 point 

b. 2 point 

c. 3 point 

d. 4 point 
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Lampiran 27 

Hasil Kuesioner Kognitif Siswa 
Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

No Nama Siswa L/P 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aldi Hartanto L 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 Ayu Risma W P 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

3 Eko Setiawan A L 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

4 Epita Juliana P 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

5 Fitri Nor W P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

6 Jefri Wibisono L 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Mita Lviana S P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

8 Nor Rohman L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 Nurul Wahyu E P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

10 Sulistiowati P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Jumlah  6 6 9 8 10 10 9 8 9 7 8 7 

Persentase 60% 60% 90% 80% 100% 100% 90% 80% 90% 70% 80% 70% 
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Lampiran 28 

Hasil Kuesioner Kognitif Siswa 
Uji Coba Skala Besar (N=27) 

No Nama Siswa L/P 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Achmad Setiawan L 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

2 
Agus Suli 
Purwanto 

L 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

3 Anggaditya P J P L 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 Arik Adi Nur P L 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

5 Didik Eko Ari W L 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Eko Setiawan A L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 Epita Juliana P 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 Intan Widiana S P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 Iqvan Mukromin P L 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

10 Irfan Santoso L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

11 Jacksen O B W L 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

12 Jefri Wibisono L 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

13 Karmidi L 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

14 Laras Wati P 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Meivin Sariana P 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

16 Puput Widayanti P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Regi Reskiyati P 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

18 Rima Nordiana P 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

19 Rina Zuliana Sari P 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

20 Sholikul Anwar L 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

21 Sinta Maylani P 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

22 Siti Zuhaidah A P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Sulistiowati P 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

24 Widianti P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

25 Yani Kumala Sari P 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Ynda Rizky A P 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

27 Yusuf Hasan M L 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah    24 23 15 24 24 22 24 24 22 24 21 26 

Persentase   89% 85% 56% 89% 89% 81% 89% 89% 81% 89% 78% 96% 
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Lampiran 29 

Foto Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin. 12/01/2015. 10:45 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Sekolah SMP N 3 Satu Atap Gebog 
Senin. 12/01/2015. 10:46 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 
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Lapangan SMP N 3 Satu Atap Gebog 
Senin. 12/01/2015. 10;48 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Guru Penjasorkes 
Senin. 12/01/2015. 09:00 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 
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Pengisian Angket Observasi Awal 
Senin. 12/01/2015. 10:15 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP N 1 Gebog 
Jumat. 29/05/2015. 09:00 WIB. SMP N 1 Gebog 
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SMP 2 Gebog 
Sabtu. 30/05/2015. 09:45 WIB. SMP N 2 Gebog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapangan Puzzle Ring 

Kamis. 21/05/2015. 08:50 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 



178 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pembukaan Pembelajaran Skala Kecil 

Kamis. 21/05/2015. 07:35 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pemanasan Skala Kecil 

Kamis. 21/05/2015. 07:45 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 
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Pemanasan Khusus  
Kamis. 21/05/2015. 07:50 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Bermain Puzzle RInng Skala Kecil 
Kamis. 21/05/2015. 08:10 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 
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Pengisian Kuesioner Skala Kecil 
Kamis. 21/05/2015. 09:00 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembukaan Pembelajaran Skala Besar 
Sabtu. 30/05/2015. 07:30 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 
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Pemanasan Skala Besar 

Sabtu. 30/05/2015. 07:40 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanasan Khusus Skala Besar 
Sabtu. 30/05/2015. 07:45 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 



182 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siswa Bermain Puzzle Ring 

Sabtu. 30/05/2015. 08:10 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Kuesioner Skala Besar 
Sabtu. 30/05/2015. 11:00 WIB. SMP N 3 Satu Atap Gebog 

 




