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ABSTRAK 

 

Rosyid Dian Prayogo. 2015. Penerapan Modifikasi Permainan Bola Kasti Dalam 
Pembelajaran Penjasorkes Pada Siswa Kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 
Pati 2015. Skripsi. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi S1. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Agus Pujianto, S.Pd, 
M.Pd. 

Kata Kunci: pembelajaran, bola kasti, modifikasi permainan 

 Latar belakang dalam penelitian ini adalah belum tercapainya hasil belajar 
siswa dalam permainan bola kasti karena siswa kurang memahami terhadap 
model pembelajaran, belum adanya modifikasi alat, dan siswa belum menguasai 
teknik bermain kasti sehingga  siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran bola 
kasti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui penerapan 
modifikasi permainan bola kasti dalam pembelajaran penjasorkes dapat 
meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 
Kabupaten Pati ajaran 2014/2015”?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar bola kasti dengan penerapan modifikasi permainan 
pada siswa kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 Kabupaten Pati tahun ajaran 
2014/2015.  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang yang terdiri dua siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 
Sembaturagung 01 Kabupaten Pati tahun ajaran 2014/2015, sedangkan objek 
penelitiannya adalah hasil belajar pada permainan bola kasti dengan penerapan 
modifikasi permainan. Waktu penelitian siklus pertama dilaksanakan pada hari 
sabtu tanggal 9 Mei 2015 dan penelitian siklus kedua pada hari sabtu tanggal 23 
Mei 2015. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data 
deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan penerapan modifikasi permainan bola kasti 
dalam pembelajaran penjasorkes pada siklus pertama jumlah siswa 21 siswa yang 
tuntas sebanyak 13 siswa dengan persentase sebesar 61,90%. Pada siklus kedua 
jumlah siswa 21 siswa yang tuntas sebanyak 17 siswa dengan persentase sebesar 
80,95% dan mengalami peningkatan dari siklus pertama sebesar 19,05%. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu dengan penerapan modifikasi permainan 

bola kasti dalam pembelajaran penjasorkes dapat meningkatkan hasil belajar bola 

kasti pada siswa kelas V SD Negeri Sembaturagung 01. Saran yang dapat 

diajukan adalah 1) Guru penjasorkes kelas V hendaknya mempertimbangkan 

model pembelajaran bola kasti dengan penerapan modifikasi pada siswa. 2) Guru 

hendaknya mengadakan latihan-latihan yang cukup dan dapat mengembangkan 

permainan sesuai dengan materi yang diajarkan. 3) Siswa senantiasa rajin 

mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan jangan takut bermain kasti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan pribadi secara keseluruhan dengan sarana jasmani yang 

merupakan saham khususnya yang tidak diperoleh dari usaha-usaha pendidikan 

lain yang mencakup semua kawasan kognitif, afektif dan psikomotorik.  

 Pendidikan jasmani tidak hanya bertujuan untuk keterampilan gerak saja 

tetapi juga melatih siswa untuk berfikir, jujur, sportif, dan bekerja sama. Melalui 

tujuan tersebut, diharapkan siswa dapat memiliki pondasi pengembangan 

keterampilan gerak, pemahaman kognitif dan sifat positif terhadap aktifitas jasmani 

dan rohani serta berkepribadian yang baik. 

   Keberhasilan dibidang pendidikan jasmani sangat ditentukan dalam 

proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar guru akan menghadapi 

siswa yang mempunyai karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda 

sehingga guru dalam proses belajar mengajar tidak akan terlepas dengan masalah 

hasil belajar siswanya, karena hasil belajar merupakan ukuran dari hasil 

kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran disekolah.  

 Belajar dimaknai sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tingkah laku itu 

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

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

(Husdarta dan Yudha M. Saputra, 2000:2).
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 Mengajar merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Guru berperan 

tidak hanya sekedar menyampaikan informasi kepada siswa saja tetapi juga guru 

harus berusaha agar siswa mau belajar. Karena mengajar sebagai upaya yang 

disengaja, maka guru terlebih dahulu harus mempersiapkan bahan yang akan 

disajikan kepada siswa. (Husdarta dan Yudha M. Saputra, 2000:3). 

   Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar, karena hasil belajar siswa dapat digunakan untuk mengukur sejauh 

mana siswa menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Berhasil atau 

tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang 

berasal dari dalam diri seseorang (faktor intern) dan yang berasal dari luar diri 

seseorang (faktor ekstern).  

   Pelaksanaan proses pendidikan yaitu kegiatan belajar dan pembelajaran 

merupakan usaha yang sangat strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa dan melalui kegiatan itu akan ada 

perubahan perilaku. Sedangkan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

memfasilitasi pada saat proses belajar. Kedua hal tersebut saling terkait dan 

mempengaruhi dalam hubungan dua subyek, walaupun yang lebih berperan 

penting yaitu guru sebagai pengelola. 

   Tahap awal mengenal materi yang akan dipelajari, baik yang menyangkut 

aspek pembelajaran kognitif, afektif maupun psikomotorik, bagi siswa itu menjadi 

sesuatu hal yang asing. Namun, setelah guru berusaha mengenalkan, 

memusatkan dan menangkap perhatian siswa pada saat pembelajaran maka 

sesuatu yang asing tersebut akan sedikit demi sedikit berkurang. Kemudian siswa 

akan lebih antusias dan peduli apa yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, guru 

harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola kelas dengan cara menata 
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lingkungan belajar dan perencanaan materi yang matang agar terjadi proses 

pembelajaran yang menarik dan sesuai rencana awal.  

   Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya untuk mengatasi 

permasalahan dari hasil belajar pada pembelajaran penjasorkes. Dari hasil 

pengamatan ini, penelitian tindakan kelas pada pembelajaran penjasorkes dapat 

membawa suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Dengan suasana pembelajaran tersebut dapat mempermudah 

siswanya dalam menguasai tugas belajarnya secara maksimal sehingga hasil 

belajarnya dapat diraih secara maksimal. 

   Ruang lingkup penulis akan melakukan sebuah tindakan kelas agar siswa 

dapat mengetahui teknik-tenik, peraturan, dan sarana prasarana yang baik dan 

benar. Selain itu, untuk menarik perhatian dan minat siswa untuk bermain bola 

kasti, dilakukan modifikasi pembelajaran dari segi alat dan peraturan. 

   Pengenalan hal baru modifikasi permainan dapat diterapkan di sekolah 

yaitu pada saat pembelajaran melalui berbagai cara. Salah satunya di sini penulis 

akan menerapkan cara modifikasi permainan bola kecil yaitu bola kasti. Dengan 

adanya modifikasi, maka diharapkan akan membuat siswa lebih tertarik. 

   Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru 

pendidikan jasmani pada tanggal 18 Maret 2015 kelas V di SD Negeri 

Sembaturagung 01, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati menemukan beberapa 

kendala yang di hadapi saat pembelajaran pendidikan jasmani yaitu dari segi 

proses kegiatan belajar mengajar (KBM), segi alat dan fasilitas, segi teknik 

bermain kasti pada siswa, dan beberapa siswa hasil belajarnya kurang dari kriteria 

ketuntasan minimum (KKM).   
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 Pertama dari segi proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yaitu siswa 

kurang memahami terhadap model pembelajaran. Siswa kurang memperhatikan 

dan masih kurang fokus terhadap materi yang diberikan khususnya bola kasti. 

Ditemukan beberapa siswa putri mengeluh merasa sakit dan takut terkena 

lemparan bola pada saat bermain kasti. Kemudian siswa putri cenderung kurang 

aktif, mereka pada pembelajaran bola kasti merasa cepat bosan dan hanya duduk 

di tepi lapangan.  

 Kedua, dari segi alat dan fasilitas yang dipergunakan yaitu bola 

menggunakan bola tenis, sedangkan bola tersebut berukuran terlalu kecil. Siswa 

merasa kesulitan dalam hal menangkap bola. Selain itu, jika bola dilemparkan ke 

tubuh, maka siswa akan mengalami kesakitan. Kemudian kayu pemukul yang 

digunakan berat dan penampang bagian memukul bola terlalu sempit, sehingga 

bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dalam hal melakukan teknik memukul bola 

mengalami kesulitan dan meleset. Lokasi pembelajaran penjasorkes khususnya 

permainan bola kasti ditempatkan di halaman sekolah. Sedangkan halaman 

Sekolah Dasar Sembaturagung 01 berukuran sempit untuk bermain bola kasti. 

Sehingga siswa kurang leluasa bergerak dan mengakibatkan beberapa anak 

kurang aktif dalam pembelajaran.  

 Ketiga, dari segi teknik bermain kasti siswa mengalami kesulitan dalam 

hal teknik memukul bola saat pembelajaran bola kasti. Hal ini menjadi perhatian 

khusus karena untuk memulai permainan bola kasti yang paling penting anak bisa 

memukul bola dengan kayu pemukul.  

 Keempat, hasil belajar khususnya materi bola kasti menunjukkan banyak 

siswa yang mendapat nilai dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 76. 
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Dari 21 siswa terdapat 8 siswa yang mendapat nilai diatas KKM. Sedangkan 13 

siswa mendapat nilai dibawah KKM. Rata-rata nilai sebesar 69,63 dan persentase 

ketuntasan belajar siswa sebesar 38,09%.   

   Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan diatas agar siswa 

dapat meningkatkan hasil belajar bola kasti dan agar siswa lebih nyaman lagi 

bermain bola kasti salah satunya adalah dengan menggunakan penerapan 

modifikasi permainan bola kasti. Dengan adanya media pembelajaran sebagai alat 

bantu pembelajaran diharapkan siswa dapat lebih mudah menerima dan 

menguasai materi sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. 

Kesulitan yang sering di alami siswa kelas V Sekolah Dasar dalam materi teknik 

memukul bola yaitu timing saat memukul bola, karena bola dalam keadaan 

bergerak.  

   Siswa sekolah dasar pada umumnya belum menguasai teknik memukul 

bola. Kurang memaksimalkan penggunaan media pembelajaran merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi rendahnya kemampuan teknik memukul bola dalam 

permainan bola kasti. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam 

pembelajaran keterampilan terutama anak pemula. Kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk siswa dalam pembelajaran dengan sarana dan prasarana 

yang ada, menuntut guru berkreatifitas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 Masalah yang timbul saat pembelajaran penjasorkes khususnya 

permainan bola kasti yaitu teknik melempar, menangkap, dan memukul bola yang 

sulit dilakukan siswa karena bola yang digunakan berukuran kecil. Kayu pemukul 

yang berat bagi kelas V SD dan penampang untuk memukul bola berukuran 

sempit. Kemudian siswa memahami terhadap model pembelajaran, sehingga 



6 
 

 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini perlu adanya penanganan khusus 

agar hasil belajar siswa dapat maksimal dan diatas kriteria ketuntasan minimum 

(KKM). Maka dari itu, penulis membuat modifikasi permainan bola kasti guna 

membantu mengoptimalkan hasil belajarnya. Penerapan modifikasi permainan 

kasti diharapkan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam hal teknik melempar, 

menangkap, dan memukul bola. Bisa menuntaskan hasil belajar siswa yang 

beberapa siswa nilainya dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Mampu 

mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam ranah psikomotorik, kognitif, 

dan afektif. Kemudian membuat pembelajaran penjasorkes khususnya permainan 

bola kasti menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat  rumusan 

masalah “Apakah melalui penerapan modifikasi permainan bola kasti dalam 

pembelajaran penjasorkes dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V 

SD Negeri Sembaturagung 01 Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Tahun 

Ajaran 2014/2015”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar permainan bola kasti melalui 

penerapan modifikasi permainan bola kasti dalam pembelajaran penjasorkes pada 

siswa kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 Kecamatan Jakenan, Kabupaten 

Pati, Tahun Ajaran 2014/2015? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Siswa 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar dan siswa lebih semangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. 

2. Memberikan pengalaman secara nyata bagi siswa dalam memanfaatkan 

sarana dan media pembelajaran. 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam permainan bola kasti. 

1.4.2 Manfaat Bagi Guru 

1. Dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran, sehingga 

guru berhasil memecahkan kesulitan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

2. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi 

permasalahan melalui pengkajian ilmiah. 

3. Menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan guna melakukan 

pembenahan serta koreksi diri bagi pengembangan profesionalisme 

dalam pelaksanaan tugas profesinya. 

1.4.3 Manfaat Bagi Sekolah 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan dokumentasi penting di sekolah dalam 

rangka untuk pengembangan dan kemajuan sekolah. 

2. Pembelajaran yang berhasil akan dapat meningkatkan kualitas sekolah 

yang bersangkutan. 
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1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti 

 Mengembangkan kemampuan untuk melakukan penelitian pada bidang 

yang ditekuni yaitu Penjasorkes.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Hakekat Pendidikan Jasmani  

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan dan 

merupakan alat pendidikan yang berusaha untuk mengembangkan pribadi secara 

keseluruhan dengan sarana jasmani yang merupakan saham khususnya yang 

tidak diperoleh dari usaha-usaha pendidikan yang lain (Ateng, 1992:1).  

 Menurut Adang Suherman (2003:17-22) Pendidikan jasmani dapat dilihat 

dari dua sudut pandang, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. 

 Pandangan tradisional menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua 

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

ini menganggap bahwa pendidikan jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani 

atau sebagai pelengkap, penyeimbang, atau penyelaras pendidikan rohani 

manusia. Dengan kata lain pendidikan jasmani hanya sebagai pelengkap saja. 

 Pandangan modern menganggap manusia sebagai satu kesatuan yang 

utuh. Oleh karena itu, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani. 

 Jadi, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani yang mengembangkan pribadi peserta didik meliputi ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik untuk meningkatkan kebugaran tubuh.
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2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Menurut Adang Suherman (2003:23) secara umum tujuan pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu : 

1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ 

tubuh seseorang. 

2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna. 

3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir 

dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan 

jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

Menurut Samsudin (2008:3) tujuan pendidikan jasmani adalah: 

1. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui nilai dalam pendidikan 

jasmani. 

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

dan toleransi dalam konteks keajemukan budaya, etnis dan agama. 

3. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalaui tugas-tugas pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

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

percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 
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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. 

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. 

 Tujuan pendidikan jasmani dapat disimpulkan bahwa tidak hanya untuk 

perkembangan fisik, gerak, mental, sosial melainkan untuk membangun landasan 

karakter dan kepribadian bagi siswa seutuhnya. 

2.2 Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

2.2.1 Belajar 

 Belajar dimaknai sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tingkah laku itu 

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

bagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat diamati dan yang tidak. Tingkah laku 

yang dapat diamati dan yang tidak dapat diamati (Husdarta dan Yudha M. Saputra, 

2000:2). 

 Menurut R. Gagne dalam buku Ahmad Susanto (2013:1), belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk 
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memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah 

laku. Selain itu, belajar sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan atau 

keterampilan melalui instruksi.  

 Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dengan adanya 

hubungan antara individu dengan lingkungan yang diperoleh melalui pengalaman 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

 Menurut Sardiman (2011:26) secara umum, maka tujuan belajar itu ada 

tiga jenis: 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan 

        Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, 

sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah 

yang memiliki kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan 

belajar. Dalam hal ini peranan guru sebagai pengajar lebih menonjol. 

        Adapun jenis interaksi atau cara digunakan untuk kepentingan pada 

umumnya dengan model kuliah (presentasi), pemberian tugas-tugas bacaan. 

Dengan cara demikian, anak didik/siswa akan diberikan pengetahuan sehingga 

menambah pengetahuannya dan sekaligus akan mencarinya sendiri untuk 

mengembangkan cara berpikir dalam rangka memperkaya pengetahuannya. 

2. Penanaman konsep dan keterampilan 

        Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Keterampilan jasmaniah adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, 

diamati, sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak/penampilan dari 
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anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Termasuk dalam hal ini masalah-

masalah “teknik” dan “pengulangan”. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 

karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah keterampilan yang dapat 

dilihat bagaimana ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-

persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk 

menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. Jadi semata-mata 

bukan soal “pengulangan”, tetapi mencari jawab yang cepat dan tepat. 

        Keterampilan memang dapat dididik, yaitu dengan banyak melatih 

kemampuan. Demikian juga mengungkapkan perasaan melalui bahasa tulis atau 

lisan, bukan soal kosa kata atau tata bahasa, semua memerlukan banyak latihan. 

Interaksi yang mengarah pada pencapaian keterampilan itu akan menuruti kaidah-

kaidah tertentu dan bukan semata-mata hanya menghafal atau meniru.  

3. Pembentukan sikap 

        Menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru harus 

lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan kecakapan 

dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi 

guru itu sendiri sebagai contoh atau model. 

Interaksi belajar mengajar guru akan senantiasa diobservasi, dilihat, 

didengar, ditiru semua perilakunya oleh para siswanya. Dari proses observasi 

siswa mungkin juga menirukan perilakunya gurunya, sehingga diharapkan terjadi 

proses internalisasi yang dapat menumbuhkan proses penghayatan pada setiap 

diri siswa untuk kemudian diamalkan. 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak sekedar “pengajar”, 

tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu kepada 
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anak didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai itu, anak didik/siswa akan tumbuh 

kesadaran dan kemauannya, untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah 

dipelajarinya. Cara berinteraksi atau metode-metode yang dapat digunakan 

misalnya dengan diskusi maupun demonstrasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar itu adalah untuk 

memperoleh pengetahuan seluas-luasnya baik dari segi akademik maupun 

nonakademik kemudian setelah itu menerapkannya di lingkungan masyarakat. 

2.2.2 Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik (Ahmad Susanto, 2013:19).  

 Pembelajaran dapat diartikan sebagai sarana yang diberikan guru kepada 

peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. 

2.3 Hakekat Hasil Belajar 

 Menurut Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni (2011:85), bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut bergantung 

pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, apabila siswa mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah 

berupa penguasaan konsep. 
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 Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar (Ahmad Susanto, 2013:5). 

 Bloom dalam buku Rifa’i dan Catharina (2011:86-89), menyatakan bahwa 

hasil belajar meliputi tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar. 

Diantaranya yaitu ranah kognitif, ranah sikap, dan ranah psikomotorik. Rinciannya 

sebagai berikut : 

1. Ranah kognitif 

 Berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual. Mencakup kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan penilaian. 

2. Ranah afektif 

 Berkaitan dengan hasil belajar berupa perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Mencakup kategori penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan 

pembentukan pola hidup. 

3. Ranah psikomotor 

 Berkaitan dengan hasil belajar berupa kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Kategori 

jenis perilaku untuk ranah psikomotorik yaitu persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. 

 Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah, ranah psikomotor adalah yang banyak dinilai karena berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pembelajaran. Hasil 
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belajar afektif dan kognitif juga harus menjadi bagian dari penilaian dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

 Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil merupakan 

perubahan perilaku seseorang yang telah mengalami proses perubahan yang 

sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan yang belum mengerti menjadi mengerti 

yang mana biasanya diukur dengan teknik pre test dan post test guna mengukur 

sejauh mana kemampuan siswa mempelajari materi yang telah dipelajari. 

2.4 Karakteristik Anak  

2.4.1 Karakteristik Siswa 

 Pentingnya guru membuat perencanaan adalah karena siswa mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya dalam hal : kemampuan fisik, 

pengetahuan, minat, dan lingkungan sosial dan ekonomi, dan letak geografisnya. 

Semua itu memerlukan perencanaan yang baik sehingga semua siswa (yang 

pintar, kurang, berminat, dan tidak) ikut belajar sesuai dengan tingkat kemampuan 

dan perkembangannya (Rusli Lutan dan Adang Suherman, 2000:5). 

2.4.2 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 Anak yang duduk dibangku sekolah dasar khususnya kelas V dikatakan 

anak besar. Anak besar adalah anak yang berusia antara 6 sampai dengan 10 

atau 12 tahun.  

 Menurut Sugiyanto (2008:4.3-5.9), Pertumbuhan anak besar terjadi 

perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas terutama dalam hal kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. Karakteristik masa anak besar 

sebagai berikut: 
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1. Perkembangan kekuatan 

 Kekuatan merupakan hasil kerja otot yang berupa kemampuan untuk 

mengangkat, menjinjing, menahan, mendorong, atau menarik beban. Semakin 

besar penampang lintang otot, akan semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan 

dari kerja otot tersebut. Sebaliknya semakin kecil penampang lintangnya, akan 

semakin kecil pula kekuatan yang dihasilkan. 

 Akhir masa anak besar perkembangan jaringan otot mulai cepat. Pada 

saat itulah kekuatan anak meningkat cukup cepat pula. Pada anak perempuan 

peningkatan kekuatan tercepatnya dicapai pada usia 9 tahun sampai 10 tahun, 

sedangkan pada anak laki-laki peningkatan tercepatnya pada usia antara 11 

sampai 12 tahun. Peningkatan tercepat di mana anak perempuan mencapainya 2 

tahun lebih awal dibanding anak laki-laki adalah sejalan dengan kecenderungan 

umum di mana anak perempuan secara fisik dan fisiologis mencapai 

kematangannya lebih awal lebih kurang 2 tahun. 

 Mengenai perbandingan kekuatan antara anak laki-laki dengan anak 

perempuan, pada masa anak kecil bisa dikatakan belum tampak perbedaan, 

namun pada masa anak besar perbedaannya semakin jelas di mana anak laki-laki 

lebih kuat. Perbedaanya akan semakin besar pada masa adolesensi. 

2. Perkembangan fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah keleluasaan gerak persendian. Di antara penelitian 

tentang fleksibilitas yang pernah dilakukan ada satu yang cukup menarik yaitu 

yang dilakukan oleh Hupprich dan Sigerseth dalam buku Sugiyanto (2008:4.18). 

Mereka mengukur fleksibilitas pada 12 bagian tubuh terhadap 300 perempuan 

berumur antara 6 sampai 18 tahun. Kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
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1) Sampai umur 12 tahun anak perempuan mengalami peningkatan fleksibilitas 

secara umum dan sesudah usia 12 tahun akan mengalami penurunan. 

2) Ada kekecualian dalam penurunan fleksibilitas secara umum tersebut, yaitu 

pada bahu, lutut, dan paha fleksibilitasnya sudah mulai menurun sesudah 

umur 6 tahun. 

3) Fleksibilitas pergelangan kaki adalah yang konstan seumur hidup. 

4) Fleksibilitas pada setiap bagian tubuh tidak ada interkolerasi. Artinya bahwa 

apabila seseorang memiliki fleksibilitas yang baik pada salah satu bagian 

tubuh, pada bagian tubuh yang lain belum tentu baik juga fleksibilitasnya. 

Dengan kata lain fleksibilitas salah satu bagian tubuh tidak bisa untuk 

menaksir fleksibilitas bagian tubuh yang lain. 

3. Perkembangan Keseimbangan 

Keseimbangan bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu 

keseimbangan statik dan keseimbangan dinamik. Keseimbangan statik adalah 

kemampuan mempertahankan posisi tubuh tertentu untuk tidak bergoyang atau 

roboh, sedangkan keseimbangan dinamik adalah kemampuan untuk 

mempertahankan tubuh untuk tidak jatuh pada saat melakukan gerakan. Beberapa 

penelitian mengenai keseimbangan hasilnya sebagai berikut: 

1) Antara umur 6 sampai 16 tahun anak-anak umumnya mengalami peningkatan 

keseimbangan dinamik, tetapi antara umur 12 sampai 14 tahun hanya sedikit 

peningkatannya. 

2) Peningkatan keseimbangan tidak selalu tetap kecepatannya. Pada anak laki-

laki peningkatannya melambat pada usia antara 7 sampai 9 tahun, dan pada 

anak perempuan melambat pada usia antara 8 sampai 10 tahun. 
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3) Keseimbangan dinamik anak laki-laki dengan anak perempuan mengalami 

peningkatan yang berbeda besarnya. Mulai usia 8 tahun anak laki-laki 

cenderung lebih baik keseimbangan dinamiknya. 

4) Dalam hal keseimbangan statik ada peningkatan yang konstan pada masa 

anak besar. Anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada perbedaannya 

dalam hal keseimbangan statik ini.  

2.5 Hakekat Modifikasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

 Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu 

“Developmentally Appropriate Practice” (DAP). Artinya tugas ajar yang diberikan 

harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu 

mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus 

sesuai tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajarnya.  

 Tugas ajar yang sesuai harus mampu mengakomodasi setiap perubahan 

dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah 

perubahan yang lebih baik. Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat 

dilakukan oleh para guru agar pembelajaran mencerminkan DAP (Yoyo Bahagia 

dan Adang Suherman, 2000:1). Oleh karena itu, DAP termasuk didalamnya ukuran 

tubuh siswa, harus selalu dijadikan prinsip utama dalam memodifikasi 

pembelajaran pendidikan jasmani.  

 Inti modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang 

potensial dan memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk 

menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa 
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menjadi bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat yang 

lebih tinggi. 

 Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:2-3), modifikasi 

pembelajaran dapat dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dari yang rendah 

sampai yang tinggi. Tujuan modifikasi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu : 

1. Tujuan Perluasan 

 Tujuan perluasan adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan bentuk atau wujud 

keterampilan yang dipelajarinya tanpa memperhatikan aspek efisiensi dan 

efektivitas.  

2. Tujuan Penghalusan 

 Tujuan penghalusan adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan efisiensi gerak atau 

keterampilan yang dipelajarinya.  

3. Tujuan Penerapan 

  Tujuan penerapan adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan efektivitas gerak atau 

keterampilan yang dipelajarinya.  

2.6 Hakekat Bermain dan Permainan 

2.6.1 Makna Bermain Dalam Pendidikan 

  Menurut Sukintaka (1992:7), makna bermain dalam pendidikan antara 

lain : 

1. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan sukarela atas dasar rasa 

senang. 



21 
 

 

2. Bermain dengan rasa senang, menumbuhkan aktivitas yang dilakukan secara 

spontan. 

3. Bermain dengan rasa senang, untuk memperoleh kesenangan, menimbulkan 

kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih, kadang-kadang 

memerlukan kerjasama dengan teman, menghormati lawan, mengetahui 

kemampuan teman, patuh pada peraturan, dan mengetahui kemampuan 

dirinya sendiri. 

2.6.2 Fungsi Bermain 

  Menurut Bigo, Kohnstam, dan Palland dalam buku Sukintaka (1992:5-6), 

berpendapat bahwa fungsi bermain dalam pendidikan sebagai berikut: 

1) Permainan merupakan salah satu dari banyak wahana untuk membawa anak 

kepada hidup bersama atau bermasyarakat. Anak akan memahami dan 

menghargai dirinya atau temannya. Pada anak yang bermain, akan tumbuh 

rasa kebersamaan, yang sangat baik bagi pembentukan rasa sosialnya. 

2) Dalam permainan anak akan mengetahui kekuatannya, menguasai alat 

bermain, dan mengetahui sifat alat. 

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

mengungkapkan fantasinya saja, tetapi juga akan mengungkapkan semua sifat 

aslinya, dan pengungkapan itu dilakukan secara patuh dan spontan. Anak laki-

laki dan perempuan yang berumur sama akan berbuat yang berbeda terhadap 

permainan yang sama (misalnya bermain dengan kubus, atau boneka). 

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

sesuai dengan yang diperolehnya saat itu jenis emosi itu diungkapkannya, serta 

tidak mengarah pada prestasi. 
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5) Dalam bermain anak akan dibawa kepada kesenangan, kegembiraan, dan 

kebahagiaan dalam dunia kehidupan anak. Semua situasi ini mempunyai 

makna wahana pendidikan. 

6) Permainan akan mendasari kerjasama, taat kepada peraturan permainan, 

pembinaan watak jujur dalam bermain, dan semuanya ini akan membentuk sifat 

“fairplay” (jujur, sifat kesatria, atau baik) dalam bermain. 

7) Bahaya dalam bermain dapat saja timbul, dan keadaan ini akan banyak 

gunanya dalam hidup yang sesungguhnya. 

2.6.3 Permainan dan Pendidikan Jasmani 

  Menurut Sukintaka (1992:11), Permainan merupakan salah satu bentuk 

kegiatan dalam pendidikan jasmani. Oleh sebab itu, permainan atau bermain 

mempunyai tugas dan tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan jasmani. 

Tujuan pendidikan jasmani ialah meningkatkan kualitas manusia, atau membentuk 

manusia indonesia seutuhnya, yang mempunyai sasaran keseluruhan aspek 

pribadi manusia. 

  Anak bermain atau diberi permainan dalam rangka pelajaran pendidikan 

jasmani, maka anak akan melakukan permainan itu dengan rasa senang, (pada 

umumnya anak merasa lebih senang melakukan permainan, daripada melakukan 

cabang olahraga yang lain). Karena rasa senang inilah, maka anak akan 

mengungkap keadaan pribadinya yang asli pada saat mereka bermain, baik itu 

berupa watak asli, maupun kebiasaan yang telah membentuk kepribadiannya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan bermain orang dapat 

mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, dan 

perilaku. Dari situasi yang timbul ini maka seorang guru pendidikan jasmani dapat 
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melaksanakan kewajibannya. Sebab dari situasi itu, bilamana perlu, guru dapat 

memberi pengarahan, koreksi, saran, latihan, atau dorongan yang tepat agar anak 

didiknya berkembang lebih baik, dan dapat mencapai kedewasaan yang 

diharapkan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa dengan bermain dapat 

meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek pribadi manusia.  

2.7 PAIKEM 

 Menurut Agus Suprijono (2012:X-XI) pembelajaran PAIKEM adalah 

pembelajaran bermakna yang dikembangkan dengan cara membantu peserta 

didik membangun keterkaitan antara informasi (pengetahuan) baru dengan 

pengalaman (pengetahuan lain) yang telah dimiliki dan dikuasai peserta didik. 

Peserta didik dibelajarkan bagaimana mereka mempelajari konsep dan 

bagaimana mereka mempelajari konsep dan bagaimana konsep tersebut 

dipergunakan diluar kelas.  

Penjabaran dari pembelajaran PAIKEM yaitu sebagai berikut : 

1) Pembelajaran , menunjukkan pada proses yang menempatkan peserta didik 

sebagai pusat. Pembelajaran lebih menekankan bahwa peserta didik sebagai 

mahluk berkesadaran memahami arti penting interaksi dirinya dengan 

lingkungan yang menghasilkan pengalaman adalah kebutuhan. Kebutuhan 

baginya mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan yang dimilikinya. 

2) Aktif, pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga 

peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. 

Belajar memang merupakan proses aktif dari pembelajar dalam membangun 

pengetahuannya, bukan proses pasif yang  hanya  menerima  kucuran  

ceramah  guru  tentang  pengetahuan. Pembelajaran aktif adalah proses 

belajar yang menumbuhkan dinamika belajar  bagi  peserta  didik.  Dinamika  
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untuk  mengartikulasikan  dunia idenya  dan  mengkonfrontir  ide  itu  dengan  

dunia  realitas  yang dihadapinya. 

3) Inovatif,  pembelajaran  merupakan  proses  pemaknaan  atas realitas  

kehidupan  yang  dipelajari.  Makna  itu  hanya  bisa  dicapai  jika pembelajaran  

dapat  memfasilitasi  kegiatan  belajar  yang  memberi kesempatan  kepada  

peserta  didik  menemukan  sesuatu  melalui aktivitas belajar yang dilakoninya. 

4) Kreatif,  pembelajaran  harus  menumbuhkan  pemikiran  kritis, karena dengan 

pemikiran seperti itulah kreativitas bisa dikembangkan. Pemikiran kritis adalah 

pemikiran reflektif dan produktif yang melibatkan  evaluasi  bukti.  Kreativitas  

adalah  kemampuan  berpikir tentang  sesuatu  dengan  cara  baru  dan  tak  

biasa  serta  menghasilkan solusi unik atas suatu problem.  

5) Efektif, pembelajaran efektif adalah jantungnya sekolah efektif. Efektivitas  

pembelajaran  merujuk  pada  berdaya  dan  berhasil  guna seluruh  komponen  

pembelajaran  yang  diorganisir  untuk  mencapai tujuan  pembelajaran.  

Pembelajaran  efektif  mencakup  keseluruhan tujuan  pembelajaran  baik  

yang  berdimensi  mental,  fisik,  maupun sosial.  Pembelajaran  efektif   

“memudahkan“ peserta  didik  belajar sesuatu yang “bermanfaat”.  

6) Menyenangkan,  pembelajaran  menyenangkan  adalah pembelajaran  

dengan  suasana positif.  Peserta didik merasakan bahwa proses belajar yang 

dialaminya bukan sebuah derita  yang  mendera  dirinya,  melainkan  berkah  

yang  harus disyukurinya.  Belajar  bukanlah  tekanan  jiwa  pada  dirinya  

namun merupakan  panggilan  jiwa  yang  harus  ditunaikannya.  Pembelajaran 

menyenangkan menjadikan peserta didik ikhlas menjalaninya. 

 Jadi menurut saya pembelajaran penjasorkes yang baik adalah 

pembelajaran yang mengutamakan siswa untuk bergerak namun didalamnya 
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terkandung banyak pendidikan yang mengajarkan hal baik untuk kehidupan 

sehari-hari. 

2.8 Hakekat Bola Kasti 

2.8.1 Teknik Dasar Bola Kasti 

 Menurut Esti Nastiti, dkk (2014:4-5), Permainan bola kasti memiliki teknik-

teknik sebagai berikut: 

1. Teknik memukul bola 

1) Pukulan bola mendatar 

  Sebelum memukul bola, minta pada pelambung agar bola dilempar lurus 

mengarah dada. Kemudian ayunkan tangan diikuti gerakan badan. Posisi kaki 

disesuaikan dengan gerakan tangan, jika tangan kanan memukul, maka kaki kiri 

di depan.  

                                                                                                     
Gambar 2.1 Teknik memukul bola mendatar 

      (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.4) 

2) Pukulan bola melambung 

 Posisi badan tegak dengan kedua kaki serong kurang lebih 45 derajat, 

ayunkan tangan yang memegang pemukul dari bawah ke atas. Pandangan ke 

arah bola yang akan dipukul.  
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Gambar 2.2 Teknik memukul bola melambung 

     (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.4) 

2. Teknik melempar bola 

1 ) Lemparan bola melambung ke atas 

 Posisi tangan yang memegang bola berada di samping kepala dan 

ditekuk. Tangan yang memegang bola diayunkan ke depan dari arah belakang 

kepala, hingga tangan lurus ke depan. Posisi kaki disesuaikan dengan tangan 

yang melempar. 

                                                                                                                                          
Gambar 2.3 Cara melempar bola melambung ke atas 

        (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.5) 
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2 ) Lemparan bola menyusur tanah 

Lemparan menyusur tanah, bola dipegang menggunakan tangan terkuat 

dengan posisi dibelakang. Tangan diayunkan dengan kuat menyusur tanah. 

                                                                                                                                                
Gambar 2.4 Cara melempar bola menyusur tanah 

                (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.5) 

3 ) Melempar bola datar 

  Kaki kanan ke belakang, kaki kiri di depan sedikit ditekuk. Bola diayunkan 

dari belakang dan bola dilempar dengan keras setinggi dada. 

                                                                                                                                         
Gambar 2.5 Cara melempar bola datar 

   (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.5) 
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3. Cara menangkap bola 

1 )  Menangkap bola lambung 

Posisi badan tegak dengan kedua tangan dijulurkan ke depan. Pada 

waktu bola datang, segera tangkap dengan kedua tangan. Setelah menangkap 

bola kedua tangan ditarik di depan dada.  

                        

          Gambar 2.6 Cara menangkap bola lambung 

         (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.5) 

2 )  Menangkap bola menyusur tanah 

Posisi badan jongkok, kedua kaki terbuka sejajar, kedua tangan 

diluruskan ke bawah dan kedua tangan dikembangkan saat bola datang, telapak 

tangan langsung menangkap. 

                                                                                                                        
Gambar 2.7 Cara menangkap bola menyusur tanah 

       (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.5) 
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3 )  Menangkap bola datar 

Posisi badan menyesuaikan datangnya bola, kedua kaki sedikit terbuka, 

kedua tangan dilipat, dengan posisi telapak di depan dada. 

                                                                                                   
Gambar 2.8 Cara menangkap bola datar  

       (Sumber: Esti Nastiti, dkk. 2014. p.5) 

2.8.2 Peraturan Bola Kasti 

1. Jumlah pemain masing-masing tim 12 orang. Salah satu bertugas sebagai 

kapten atau pemimpin tim. Setiap pemain wajib mengenakan nomor dada 1 

sampai 12. 

2. Waktu permainan dilakukan dua babak. Tiap babak 20-30 menit dengan 

istirahat  10 menit. 

3. Regu 

1) Giliran memukul bola berdasarkan urutan nomornya. 

2) Regu pemukul berkumpul di dalam ruang bebas. 

3) Regu lapangan boleh berdiri dimana saja, diluar atau didalam lapangan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Tidak boleh berdiri diruang bebas. 
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(2) Tidak boleh ada pemain lain di dalam ruang pemukul, kecuali 

pelampung dan pembantunya. 

(3) Jalan lurus dari ruang pemukul ke tiang pertolongan tidak boleh 

dirintang. 

4. Pelambung 

1) Seorang dari regu lapangan menjadi pelambung. 

2) Pembantu pelambung berdiri dibelakang pemukul dengan jarak 1,5 meter 

atau dua langkah dari pemukul. 

3) Pelambung melambungkan bola dengan cara mengayunkan tangan dari 

bawah ke depan pemukul. 

4) Lambungan betul: 

(1)  Bila bola seolah-olah akan mengenai pemukul atau dekat sekali   

  kepada       pemukul, tidak lebih tinggi dari kepala dan tidak lebih rendah   

  dari lutut.  

(2) Bila bola melambung di tempat yang ditunjukkan oleh pemukul. 

(3) Bila pemukul menunjuk suatu tempat lambungan bola, pelambung 

harus memenuhinya. 

5. Pemukul 

1) Setiap anggota regu pemukul hanya berhak atas satu pukulan saja. 

2) Pembebas adalah pemain dari regu pemukul yang mendapat giliran 

memukul pada saat anggota regu lainnya sedang berdiri di dalam 

lingkarang tiang pertolongan atau tiang bebas. Ia berhak memukul 3 kali. 

3) Giliran memukul bagi regu pemukul berdasarkan urutan nomor yang ada 

di ruang bebas. 
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4) Setelah terjadi pertukaran regu lapangan menjadi regu pemukul, giliran 

yang mulai memukul adalah pemain yang nomor urutnya sesudah pemukul 

terakhir sebelum regunya menjadi regu lapangan. Setelah istirahat yang 

menjadi regu pemukul adalah regu yang pada permulaan permainan 

menjadi regu lapangan. 

5) Bola yang betul dilambungkan harus dipukul. Bola yang salah 

dilambungkan tidak usah dipukul, tetapi jika dipukul maka dihitung sebagai 

pukulan. Jika pelambung 3 kali berturut-turut salah melambungkan bola, 

pemukul boleh lari ke tiang bebas dengan bebas, dan ia dianggap 

melakukan pukulan yang baik. 

6) Bila wasit berpendapat bahwa penolakan bola oleh pemukul tidak 

beralasan, maka ia berseru “BETUL”. Hal ini dianggap sebagai pukulan 

“lucas” dan pemukul harus lari ke tiang pertolongan, tetapi tidak boleh di 

matikan. 

7) Pukulan lucas adalah jika dalam usahanya memukul bola, kayu pemukul 

tidak mengenai bola. 

8) Pukulan betul apabila bola yang dipukul melampaui garis pukulan dan tidak 

melewati garis samping sebelum bendera tengah dengan tidak lebih dahulu 

mengenai tanah, pemain atau tiang pertolongan. 

9) Pukulan salah 

Dinyatakan salah sebagai pukulan salah: 

(1) Jika bola jatuh diatas atau belakang garis pukul atau perpanjangannya 

(2) Jika bola terpukul dengan tangan 

(3) Jika bola setelah dipukul jatuh mengenai pemukul sendiri, mengenai 

pelambung atau pembantunya, sedang mereka ada diruang pemukul 
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(4) Jika bola melambung melewati garis samping sebelum bendera 

tengah dengan tidak mengenai tanah, pemain atau tiang pertolongan 

lebih dulu 

(5) Jika bola jatuh atau berguling-guling di dalam runag bebas, meskipun 

akhirnya masuk ke lapangan 

10) Sehabis memukul, kayu pemukul harus diletakkan di dalam ruang pemukul. 

Jika kayu pemukul jatuh diluar garis atau sebagian saja yang keluar, 

pemukul tidak berhak mendapat nilai, kecuali ia membetulkan sebelum 

menyentuh tiang pertolongan. Untuk pukulan betul sedang kayu keluar, 

pelari lain dapat melanjutkan perjalanannya. 

6. Lari 

1) Setiap anggota regu pemukul sehabis memukul baik pukulan betul, salah 

maupun lucas di sebut pelari. 

2) Sesudah pukulan betul, pemukul harus lari ke tiang pertolongan atau 

langsung ke salah satu tiang bebas dan dapat terus kembali ke ruang 

bebas sekiranya situasi memungkinkan. 

3) Jika seorang pelari dekat tiang pertolongan dan pada saat itu bola sudah 

ada dalam tangan pelambung, maka si pelari harus segera menyentuh 

tiang pertolongan. 

4) Dalam usaha lari tiang pertolongan tidak perlu disentuh, boleh dilalui saja. 

Tetapi salah satu tiang bebas harus disentuhnya. 

5) Pelari tidak boleh dimatikan jika ia telah menyentuh tiang pertolongan, tiang 

bebas atau bendera pada tiang tersebut. 
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6) Bila pelari telah keluar dari lingkaran tiang pertolongan, maka ia harus lari 

sekurang-kurangnya menuju ke tiang bebas. Bila telah keluar lingkaran 

tiang bebas, maka ia harus lari menuju ruang bebas. 

7) Jika ada pukulan salah atau lucas, yang boleh lari hanya si pemukul sendiri, 

tetapi tidak boleh lebih jauh dari tiang pertolongan. Jika pukulan salah atau 

lucas bola dimainkan oleh regu lapangan (misal usaha membakar base), 

maka semua pelari pada tiang pertolongan dan tiang bebas boleh 

meneruskan perjalanannya. 

8) Pelari pada tiang pertolongan dan tiang bebas boleh melanjutkan lari, jika 

bola sudah dalam permainan. Pada saat bola lepas dari tangan pelambung 

untuk dipukul, tidak boleh seorangpun lari, jika belum jelas bahwa pukulan 

itu betul. 

9) Pada saat bola mati tidak boleh lagi mulai lari. 

7. Perolehan nilai 

1) Seorang pemukul akan mendapat nilai 2, bila ia dapat lari dari ruang 

pemukul ke tiang bebas dan kembali ke ruang bebas dengan selamat atas 

pukulannya sendiri. 

2) Jika perjalannya kembali ke ruang bebas dilakukan dalam 2/3 bagian 

dengan selamat dan pukulan betul, maka pelari mendapat nilai satu. 

3) Setiap anggota regu lapangan akan mendapat nilai 1, bila dapat melakukan 

satu kali tangkap bola. Bila pada akhir pertandingan jumlah nilai kedua regu 

sama besar, maka regu yang mendapat nilai lari terbayak yang dinyatakan 

menang. 

8. Bola mati 

1) Bola dinyatakan sebagai bola mati: 
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(1) Jika bola sudah ditangan pelambung yang sudah siap berdiri di petak 

pelambung. 

(2) Jika pukulan salah, kecuali bila dimainkan oleh regu lapangan. 

(3) Jika pukulan lucas, kecuali bola dimainkan oleh regu lapangan. 

(4) Jika bola hilang, terhitung saat wasit membunyikan peluit tanda bola 

hilang. 

(5) Jika bertukar bebas. 

2)  Bola dinyatakan dalam permainan : 

(1) Setelah pukulan baik atau betul. 

(2) Jika setelah pukulan salah atau lucas, bola dimainkan oleh regu 

lapangan. 

(3) Jika setelah tanda bola hilang, bola sudah ditemukan lagi. 

3) Bola dinyatakan hilang, jika bola tidak dapat diambil oleh regu lapangan  

dengan cara biasa. Hal ini termasuk bola yang jatuh di belakang penonton, 

sehingga tidak diambil dalam wajtu yang wajar.  

9. Melempar  

 Lemparan dianggap sah apabila lemparan itu langsung mengenai 

pemain dari regu pemukul. Bola yang sebelum mengenai pemain telah lebih 

dahulu mengenai tanah atau tiang, dinyatakan tidak sah. Memukul dengan 

bola terpegang, tidak dibenarkan. Melempar dapat dilakukan dari segala 

tempat, baik di luar maupun di dalam lapangan, kecuali dari ruang bebas. 

 Lemparan boleh mengenai seluruh tubuh, kecuali lemparan yang 

mengenai kepala dinyatakan tidak sah (kecuali dengan sengaja lemparan itu 

diterima dengan kepala).Mengenai sebagian dari pakaian yang dipakai pelari, 
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dinyatakan sah, asal bukan pakaian di kepala. Jika wasit ragu-ragu akan 

menetapkan kena atau tidaknya suatu lemparan, maka boleh minta 

keterangan kepada penjaga garis. 

10. Bertukar tempat tidak bebas yaitu jika seorang regu pemukul mati, maka saat 

itu juga regu lapangan menjadi regu pemukul dan regu pemukul menjadi regu 

lapangan. 

11. Pertukaran bebas terjadi: 

1) Setelah 5 bola tangkap dan belum terjadi pertukaran. 

2) Jika pukulan terakhir dari pembebas merupakan pukulan salah, atau 

ruang bebas telah dibakar, karena tidak ada seorangpun dari regu 

pemukul yang tinggal. 

3) Jika pelari yang masuk ke ruang bebas melewati garis belakang ruang 

bebas. 

4) Jika pemain dari regu pemukul keluar ruang bebas tidak untuk memukul. 

5) Jika pemain dari regu pemukul ke luar dari batas lapangan. 

6) Jika kayu pemukul pada waktu untuk memukul terlepas dari tangan 

pemukul. 

12. Bola tangkap 

 Setiap bola yang terpukul dan dapat ditangkap oleh pemain lapangan 

sebelum mengenai tanah dinyatakan sebagai bola tangkap. 

13. Peraturan wasit 

 Wasit harus mempunyai peluit yang dapat didengar dengan jelas di seluruh 

lapangan bila ditiup. Peluit dibunyikan dengan: 

1) Satu tiupan panjang = bila tukar tidak bebas 

2) Dua tiupan pendek 
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(1) Bila pukulan salah 

(2) Bila pukulan lucas 

3) Dua tiupan panjang 

1. Bila tukar bebas 

2. Bila bola hilang 

3. Bila wasit menghentikan permainan karena sesuatu hal 

4) Tiga tiupan panjang 

1. Bila permainan akan dimulai (permulaan, sehabis istirahat, sesudah 

terjadi tukar tugas) 

2. Bila permainan selesai (Soemitro,1992:84-95). 

 

2.9 Modifikasi Permainan Bola Kasti 

 Siswa kelas V sekolah dasar membutuhkan pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif guna membantu mengoptimalkan hasil belajarnya. Penerapan 

modifikasi permainan bola kasti digunakan peneliti sebab memiliki keunggulan dan 

perbedaan dari segi alat dan peraturan antara lain:  

1.) Membuat semua siswa lebih aktif bergerak dalam pembelajaran penjasorkes 

khususnya materi bola kasti. 

2.) Mempermudah siswa dalam melakukan teknik memukul bola karena alat 

pemukul sudah dimodifikasi dengan bagian perkenaan bola dibuat lebar. 

3.) Modifikasi permainan bola kasti dalam hal mencetak poin berbeda dengan 

permainan bola kasti yaitu sama-sama melemparkan bola ke anggota tubuh 

kecuali wajah dan kepala. Regu pemukul dan regu penjaga sama-sama bisa 

mencetak poin. Tiap regu pemukul berhasil menuju tiang dengan selamat 
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maka mendapat poin 1. Sedangkan tiang regu penjaga bisa melemparkan 

bola ke badan lawan juga mendapat poin. 

4.) Bola yang digunakan lebih besar dan lunak dari bola permainan kasti yang 

sebenarnya, karena terbuat dari karet yang di isi angin sehingga siswa lebih 

mudah menangkap bola dan jika terkena badan tidak terasa sakit. 

 

2.9.1 Sarana dan Prasarana Modifikasi Permainan Bola Kasti 

1) Bola  

 Bola yang digunakan yaitu bola karet berisi angin yang lebih ringan dan 

tidak keras dari bola kasti yang sebenarnya. Bola karet dengan diameter 10 cm. 

 
        Gambar 2.9 Bola pompa angin 

      (Sumber: dokumentasi penelitian) 

2) Kayu Pemukul 

 Kayu pemukul berbahan ringan dengan panjang 50 cm. Penampang 

datar bagian atas untuk perkenaan bola dengan ukuran panjang 30 cm x lebar 10 

cm dan tebal 2 cm. Panjang pegangan 20 cm tebal 3 cm, boleh dibalut. 
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        Gambar 2.10 Kayu pemukul     

3) Tiang pertolongan dan tiang bebas 

 Tiang pertolongan dan tiang bebas terbuat dari bambu dan bagian bawah 

di cor. Tinggi tiang 1,5 meter dan di pasangi bendera. 

           

                        Gambar 2.11 Tiang pertolongan dan tiang bebas 
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4) Tiang garis batas 

 Tiang garis batas diletakkan di bagian sisi pojok-pojok lapangan dan garis 

batas tengah lapangan yang berjumlah 6. 

       

                                        Gambar 2.12 tiang garis batas 

5) Lapangan 

 Lapangan berukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. 

         

                       Gambar 2.13 Lapangan Modifikasi Bola Kasti 
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  Keterangan: 

  a    = ruang jaga atau pembantu pelambung 

  b    = ruang pemukul 

  c    = ruang pelambung 

  d    = ruang bebas 

  e    = tiang pertolongan 

  f 1  = tiang bebas 1 atau tiang hinggap 1 

  f 2  = tiang bebas 2 atau tiang hinggap 2 

  g    = tiang pembatas 

  h    = garis samping 

  i     = garis belakang 

  j     = garis pukul 

2.9.2 Peraturan Modifikasi Permainan Bola Kasti 

Peraturan modifikasi permainan bola kasti adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah pemain masing-masing regu 10 anak dengan nomor dada urut 

1-10. 

2. Waktu permainan 2 x 10 menit dengan istirahat 3 menit. 

3. Setiap pemain dari regu pemukul wajib melewati 3 tiang yaitu tiang 

satu tiang pertolongan dan dua tiang bebas. 

4. Setiap tiang tidak boleh ditempati lebih dari 1 anak. 

5. Regu pemukul mendapat poin 1 jika selamat sampai tiang yang dituju 

sebelum dilempar bola oleh regu penjaga. 

6. Regu penjaga bisa mendapat poin 1 jika bisa melempar bola ke 

badan sebelum regu pemukul sampai ke tiang. 
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7. Setiap pemain dari regu pemukul berhasil selamat melewati 3 tiang 

sampai ruang bebas maka mendapat poin 4. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang menggunakan data 

pengamatan secara langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan dalam siklus-siklus 

tahapan. 

3.1 Subyek penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V berjumlah 21 siswa, terdiri dari 

7 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan yang mengikuti kegiatan pembelajaran 

pendidikan jasmani di SD Negeri Sembaturagung 01, Kecamatan Jakenan, 

Kabupaten Pati, tahun ajaran 2014/2015. 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar bola kasti 

melalui modifikasi permainan bola kasti SD Negeri Sembaturagung 01, Kecamatan 

Jakenan, Kabupaten Pati, tahun ajaran 2014/2015. 

3.3 Waktu Penelitian 

 Penelitian pertama dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 9 bulan Mei 

2015 dan penelitian kedua dilaksanakan pada tanggal 23 bulan Mei 2015. 

3.4 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian Tindakan Kelas 
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(PTK) ini bertempat di SD Negeri Sembaturagung 01, Kecamatan Jakenan, 

Kabupaten Pati. 

3.5 Perencanaan Tindakan per Siklus 

 3.5.1 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sehingga 

prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

dilaksanakan dalam kegiatan yang berbentuk siklus penelitian yang terdiri atas 

empat tahap, yaitu planning (perencanaan), action (tindakan), observasi 

(pengamatan) dan reflection (refleksi). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua siklus, setiap siklusnya terdapat satu pertemuan. 

 Langkah-langkah pelaksanaan PTK secara prosedurnya adalah 

dilaksanakan secara partisipatif atau kolaborsi (guru dengan mahasiswa) bekerja 

sama, mulai dari tahap orientasi dilanjutkan penyusunan rencana tindakan 

dilanjutkan pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama. Diskusi yang bersifat 

analitik yang kemudian dilanjutkan pada langkah reflektif-evaluatif atas kegiatan 

yang dilakukan pada siklus pertama, untuk kemudian mempersiapkan rencana 

modifikasi, koreksi, atau pembetulan, atau penyempurnaan pada siklus kedua dan 

seterusnya. 

 Adapun langkah yang dilakukan oleh guru dalam penelitian tindakan 

kelas ini sebagai berikut: 

1) Perencanaan (planning) 

 Tahap perencanaan ini meliputi pengenalan pembelajaran dengan 

metode discovery serta menyiapkan permainan dan alat yang diperlukan dalam  

proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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2) Pelaksanaan Tindakan (action) 

 Pelaksanaan tindakan merupakan suatu kegiatan dilaksanakannya 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan. 

3) Pengamatan (observing) 

 Observer mengamati pelaksanaan tindakan untuk mengetahui sejauh 

mana efek pembelajaran dalam meningkatkan pembelajaran yang dapat dilihat 

dari motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

4) Refleksi (reflection) 

 Refleksi merupakan suatu kegiatan perenungan  secara kritis apa yang 

terjadi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

 Secara rinci ditunjukkan dalam gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 

              (Sumber: Suharsimi Arikunto, 2010:137) 

Perencanaan 

? 

SIKLUS I Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan 
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3.5.2 Siklus Pertama 

1. Tahap Perencanaan 

 Tahap ini peneliti dan guru kelas menyusun skenario pembelajaran yang 

terdiri dari: 

1) Mempersiapkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

sebagai panduan pembuatan silabus dan RPP. 

2) Membuat Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

bola kasti yang akan diajarkan. 

3) Membuat instrumen penilaian psikomotorik, kognitif, dan afektif. 

4) Menyusun modifikasi yang diperlukan untuk membantu pengajaran. 

5) Menyiapkan peralatan yang sudah di modifikasi : 

(1)  Kayu pemukul     

(2)  Bola tonnis         

(3)  Tiang bebas 

(4)  Tiang pertolongan 

(5)  Tiang bendera sebagai garis batas 

(6)  Tutup tempat roti yang terbuat dari seng (untuk membakar base) 

6) Mempersiapkan petugas yang akan membantu penelitian. 

7) Mempersiapkan alat dokumentasi yaitu kamera digital. 

8) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

permainan yang menyenangkan untuk menarik perhatian siswa agar merasa 

senang dan antusias dalam pembelajaran. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 
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penerapan modifikasi permainan bola kasti dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pemanasan 

  Kegiatan awal ini guna mempersiapkan tubuh agar siap melakukan 

aktivitas olahraga yang diberikan oleh guru pada saat melakukan kegiatan inti, 

sehingga perlu juga adanya pemanasan khusus agar tubuh siswa benar-benar 

siap. 

2. Kegiatan inti 

  Kegiatan ini diawali dengan guru menjelaskan tujuan utama pelajaran 

yaitu bola kasti. Setelah itu, guru menjelaskan materi bola kasti dengan 

pendekatan modifikasi permainan. Setelah siswa paham, dilanjutkan 

mempraktikkan modifikasi permainan bola kasti. 

  Langkah-langkah modifikasi permainan bola kasti dalam pembelajaran 

penjasorkes adalah sebagai berikut: 

1) Siswa melakukan pemanasan dengan pendekatan permainan sederhana, 

yaitu estafet bola. 

2) Siswa melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan memberi 

instruksi kepada siswa agar melakukan lempar tangkap bola dengan 

temannya secara berpasangan dengan jarak 2 meter telebih dahulu. Setelah 

itu, jarak jauh lagi menjadi 4 meter.  

3) Siswa melakukan teknik memukul bola secara bergantian.  

4) Siswa melakukan penilaian yaitu melempar bola, menangkap bola, dan 

memukul bola sesuai urut presensi. 

5) Siswa mempraktikkan secara langsung modifikasi permainan bola kasti 

dengan alat yang sebenarnya secara beregu.  
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3. Kegiatan Penutup 

1) Setelah permainan selesai, langsung melakukan pendinginan secara 

bersama-sama. 

2) Guru memberikan evaluasi pembelajaran terhadap teknik-teknik yang 

dilakukan siswa dalam modifikasi permainan bola kasti. 

3) Siswa mengerjakan soal tentang materi bola kasti sebagai nilai kognitif. 

3. Pengamatan Tindakan 

 Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran dan 

tingkat hasil belajar rata-rata kelas dan dilaksanakan pada siklus 1. Pengamatan 

dilakukan dengan cara menilai hasil belajar dari aspek psikomotorik, kognitif, dan 

afektif.  

4. Tahap Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

2) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan 

pada siklus berikutnya. 

3) Memperbaiki pelaksanaan tindakan. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

 

3.5.3 Siklus Kedua 

 Siklus kedua perencanaan tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah 

dicapai pada tindakan siklus pertama sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut 

dengan materi pembelajaran sesuai dengan silabus mata pelajaran pendidikan 

jasmani. Demikian juga termasuk perwujudan tahap perencanaan (planning), 

pelaksanaan (action), pengamatan tindakan (observing), dan refleksi (reflection) 

juga mengacu pada siklus I. 
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1. Tahap Perencanaan 

 Tahap ini peneliti dan guru kelas menyusun skenario pembelajaran yang 

terdiri dari: 

1) Mempersiapkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

sebagai panduan pembuatan silabus dan RPP. 

2) Membuat Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

bola kasti yang akan diajarkan. 

3) Membuat instrumen penilaian psikomotorik, kognitif, dan afektif. 

4) Menyusun modifikasi yang diperlukan untuk membantu pengajaran. 

5) Membuat blanko penilaian. 

6) Menyiapkan peralatan yang sudah di modifikasi : 

(1) Tongkat pemukul  

(2) Bola pompa angin 

(3) Tiang bebas 

(4) Tiang pertolongan 

(5) Tiang bendera sebagai garis batas 

7) Mempersiapkan petugas yang akan membantu penelitian. 

8) Mempersiapkan alat dokumentasi yaitu kamera digital. 

9) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

permainan yang menyenangkan untuk menarik perhatian siswa agar merasa 

senang dan antusias dalam pembelajaran. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

penerapan modifikasi permainan bola kasti dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1. Pemanasan 

  Kegiatan awal ini guna mempersiapkan tubuh agar siap melakukan 

aktivitas olahraga yang diberikan oleh guru pada saat melakukan kegiatan inti, 

sehingga perlu juga adanya pemanasan khusus agar tubuh siswa benar-benar 

siap. 

2. Kegiatan inti 

  Kegiatan ini diawali dengan guru menjelaskan tujuan utama pelajaran 

yaitu bola kasti. Setelah itu, guru menjelaskan materi bola kasti dengan 

penerapan modifikasi permainan. Setelah siswa paham, dilanjutkan 

mempraktikkan permainan bola kasti yang sudah dimodifikasi. 

 Langkah-langkah modifikasi permainan bola kasti sebagai berikut: 

1) Siswa melakukan teknik melempar, dan menangkap bola dengan memberi 

instruksi kepada siswa agar melakukan lempar tangkap bola dengan 

temannya secara berpasangan dengan jarak 2 meter telebih dahulu. Setelah 

itu, jarak jauh lagi menjadi 4 meter.  

2) Siswa melakukan teknik memukul bola secara bergantian dan berulang-

ulang. 

3) Siswa melaksanakan penilaian teknik melempar bola, menangkap bola, dan 

memukul bola urut sesuai presensi. 

4) Siswa mempraktikkan secara langsung modifikasi permainan bola kasti 

dengan alat yang sebenarnya secara beregu.  

3. Kegiatan penutup 

1) Setelah permainan selesai, langsung melakukan pendinginan secara 

bersama-sama. 
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2) Guru memberikan evaluasi pembelajaran terhadap teknik-teknik yang 

dilakukan siswa dalam modifikasi permainan bola kasti. 

3) Siswa mengerjakan soal tentang materi bola kasti. 

3. Pengamatan Tindakan 

 Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat hasil belajar rata-rata kelas pada siklus II. Pengamatan 

dilakukan dengan cara menilai hasil belajar dari aspek psikomotorik, kognitif, dan 

afektif.   

4. Tahap Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

2) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan 

pada siklus berikutnya. 

3) Memperbaiki pelaksanaan tindakan. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga jika belum 

mengalami peningkatan hasil belajar. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Observasi 

 Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono (2010:203) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. 

 Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.  
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3.6.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010:201). 

3.7 Instrumen Pengumpulan Data 

3.7.1 Instrumen Pembelajaran 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data (Suharsimi Arikunto, 2007:134). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Silabus 

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kegiatan pembelajaran pengelolaan kelas yang digunakan sebagai landasan 

dalam menyusun RPP. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

guru dalam mengajar dan disusun tiap putaran. Dalam RPP, memuat 

kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, 

skenario pembelajaran, alat peraga, penilaian, dan belajar mengajar. 

3. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk memantau setiap perkembangan 

siswa mengenai sikap, tingkah laku, dan peningkatan hasil belajar. 
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3.7.2 Instrumen Evaluasi 

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Lembar penilaian siswa ranah psikomotorik 

2. Lembar penilaian siswa ranah afektif 

3. Lembar penilaian siswa ranah kognitif 

 Penilaian psikomotorik dimaksudkan untuk menggambarkan penguasaan 

prosedur gerak dan koordinasi, penilaian afektif digunakan untuk mengukur 

perilaku siswa ketika pembelajaran berlangsung, dan penilaian kognitif untuk 

mengukur intelektual siswa. Lembar penilaian kognitif berisi soal-soal tes dengan 

materi permainan bola kasti. Adapun kisi-kisi instrumen masing-masing aspek 

yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat pada lampiran 20. 

 

3.8 Analisis Data 

  Analisis data adalah berpikir tentang kaitan antara data dan mungkin 

dengan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan 

tersebut sehingga mendekatkan data yang diperoleh dengan kesimpulan 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:54). 

  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang 

diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa juga 

untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung (Zainal aqib, 2011:39). 
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 Adapun kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

                     ≥ 80 % 

60 – 79 % 

40 – 59 % 

20 – 39 % 

                 20 % 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

(Sumber: Zainal Aqib, 2011:41) 

Rumus :   

Menentukan persentase proses pembelajaran  

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

(Sumber : Zainal Aqib, 2011:41) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar permainan bola kasti dengan penerapan 

modifikasi permainan bola kasti dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa 

kelas V SD Negeri Sembaturagung 01. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal  

 Berdasarkan data yang diperoleh setelah observasi, kondisi awal siswa 

kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 

Ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan rata-rata yang 

masih rendah yaitu sebesar 38,09%. Banyak siswa yang belum tuntas hasil 

belajarnya dalam pembelajaran permainan bola kasti. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan hasil belajar siswa yaitu dari 21 siswa hanya 8 siswa yang tuntas 

sedangkan 13 siswa belum tuntas.  

4.1.2 Deskripsi Siklus I 

4.1.2.1 Perencanaan (Planning) 

 Pada siklus pertama, perencanaan tindakan dikembangkan berdasarkan 

hasil observasi awal. Dalam tahap perencanaan, untuk mengamati peristiwa yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus dibuat sebuah instrumen pengamatan untuk 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

 Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
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1.) Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dengan 

kolaborator melalui pengamatan langsung dalam pembelajaran penjasorkes 

materi permainan bola kasti.  

2.) Bersama guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan pemecahan 

masalah yaitu dengan memberikan modifikasi permainan bola kasti. 

3.) Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pembelajaran 

berdasarkan materi bola kasti dengan pendekatan modifikasi permainan. 

4.) Menyediakan media pembelajaran berupa alat pemukul yang ringan dan 

penampang untuk memukul dibuat datar dan lebih lebar, bola tonis, dan 

aturan yang telah dimodifikasi. 

5.) Menilai hasil belajar siswa dari aspek psikomotorik dan aspek afektif berupa 

lembar pengamatan dan aspek kognitif berupa soal yang sesuai dengan 

materi bola kasti. 

4.1.2.2 Tindakan ( Acting ) 

  Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilakukan pada hari sabtu tanggal 9 

mei 2015. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit) yaitu 

pukul 07.00 sampai 08.30 pada jam pelajaran ke 1 dan 2. Uraian kegiatan 

pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama ini meliputi pemanasan, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. 

1.) Pemanasan 

  Sebelum memulai pembelajaran diawali dengan berdoa. Pemanasan 

yang dilakukan dalam pembelajaran dibuat ke dalam bentuk permainan 

sederhana, menyenangkan dan mengandung unsur-unsur materi yang akan 

diajarkan. Permainan yang diberikan itu tertuju pada nilai-nilai yang 
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mengandung pada keduatan tangan dan kaki yaitu estafet memindahkan bola 

secara berkelompok dengan cara berlari. 

2.) Kegiatan Inti 

  Pada kegiatan inti ini materi yang diberikan adalah modifikasi permainan 

bola kasti dengan peraturan bola kasti yang sudah dimodifikasi. Kemudian 

melakukan penilaian melempar, menangkap, dan memukul bola.  

3.) Kegiatan Penutup 

  Kegiatan penutup setelah pendinginan dilanjutkan dengan evaluasi 

sekaligus pemberian motivasi pada peserta didik yang masih belum maksimal 

dalam pembelajaran. Lalu masuk ke kelas untuk mengerjakan soal materi bola 

kasti dan diakhiri dengan berdoa. 

4.1.2.3 Pengamatan (Observing) 

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengamati pelaksanaan 

tindakan untuk mengetahui sejauh mana efek modifikasi permainan bola kasti 

dalam meningkatkan hasil pembelajaran permainan permainan bola kasti. Adapun 

hasil pengamatan pembelajaran modifikasi permainan bola kasti pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Data Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I 

No. Aspek Nilai rata-rata 

1. Psikomotorik 28,57 

2. Kognitif 24 

3. Afektif 19 

Nilai 72,36 

KKM 76 

Jumlah Siswa 21 

Persentase Ketuntasan 61,90% (13 siswa ) 

Persentase Ketidaktuntasan 38,10% ( 8 siswa ) 

(Sumber: Lembar penilaian dan pengamatan) 
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Berdasarkan tabel 4.1 hasil pembelajaran permainan bola kasti dengan 

penerapan modifikasi permainan bola kasti pada siswa kelas V SD Negeri 

Sembaturagung 01 dapat diketahui bahwa aspek psikomotorik siswa mencapai 

nilai rata-rata 28,57. Pada aspek kognitif mencapai nilai rata-rata 24. Dan pada 

aspek afektif mencapai nilai rata-rata 19. Nilai rata-rata hasil belajar modifikasi 

permainan bola kasti yaitu 72,36 dengan ketuntasan sebesar 61,90% yaitu 13 dari 

21 siswa, sedangkan 8 siswa belum mencapai nilai ketuntasan sebesar 76. 

Ketidaktuntasan mencapai 38,10%. 

 

Diagram 4.1 Persentase Hasil Belajar Siswa Modifikasi Permainan Bola Kasti pada 
Siklus I 

 

 Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam penerapan modifikasi 

permainan bola kasti pada siklus I dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

Diagram 4.2 Persentase Ketuntasan Siswa pada Siklus I 
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Persentase Ketuntasan Siswa : 

Siswa yang tuntas : 13/21 x 100% = 61,90% 

Siswa yang tidak tuntas : 8/21 x 100% = 38,10% 

Rata-rata kelas : 1519,63/2100 x 100% = 72,36% 

 Berdasarkan data diatas bahwa 38,10% dari jumlah siswa belum 

mencapai ketuntasan dan siswa yang tuntas 61,90%. Rata-rata kelas sebesar 

72,36%, hal ini menunjukkan bahwa target yang diinginkan peneliti yaitu lebih dari 

80% dari jumlah siswa belum tercapai sehingga harus ditingkatkan lagi dengan 

siklus II.  

4.1.2.4 Refleksi (Reflecting) 

 Kegiatan ini mencakup kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan. Hasil refleksi berupa kesimpulan 

terhadap pelaksanaan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai hasil yang 

diharapkan. Hasil refleksi digunakan untuk menentukan langkah-langkah lebih 

lanjut.  

1.) Kekurangan yang ditemukan pada siklus I 

  Setelah melakukan diskusi dengan guru kolaborator, pada siklus I 

terdapat kekurangan yaitu dalam modifikasi permainan bola kasti siswa secara 

keseluruhan belum aktif. Hal ini terjadi karena regu pemukul saat berada di tiang 

bebas lebih dari satu orang sehingga siswa memilih aman dan tidak lari ke tiang 

berikutnya. Sedangkan dari regu penjaga yang aktif hanya beberapa orang. Hal ini 

terjadi karena siswa satu dengan yang lainnya belum bisa bekerja sama dengan 

baik untuk melakukan lempar tangkap dalam hal mematikan lawan dengan cara 

membakar base. Alat pemukul yang digunakan terlalu lebar dan besar pada 
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bagian penampang untuk memukul bola, sehingga tidak sesuai standar permainan 

bola kasti. Bola yang digunakan terlalu kecil yaitu menggunakan bola tonis, 

sehingga siswa kesulitan dalam hal menangkap bola.  

  Berdasarkan hasil pengamatan aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif 

siswa selama penelitian siklus I, telah diketahui bahwa jumlah siswa yang sudah 

tuntas nilainya adalah 13 siswa dari 21 siswa atau 61,90% dari jumlah siswa. Hal 

ini belum sesuai dengan indikator belajar yang sudah ditetapkan yaitu ketuntasan 

belajar klasikal lebih dari 80% dari jumlah siswa dapat mencapai kategori tuntas. 

Oleh karena itu, harus dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan beberapa perbaikan 

untuk meningkatkan hasil belajar agar indikator belajar tercapai. 

2.) Kelebihan siklus I 

  Siswa merasa senang dan antusias selama proses pembelajaran. Dapat 

dilihat dari sikap siswa saat pembelajaran selesai siswa masih ingin bermain lagi, 

dan siswa sangat bersemangat saat permainan berlangsung. 

4.1.2.5 Perbaikan Untuk Siklus II 

  Perbaikan yang dilakukan untuk pembelajaran permainan bola kasti 

dengan penerapan modifikasi permainan di siklus II di antaranya : 

1.) Permainan dimodifikasi dari segi alat pemukul, bola, dan peraturan sehingga 

siswa secara keseluruhan aktif dalam bermain yaitu dengan cara penerapan 

modifikasi permainan bola kasti. 

2.) Alat pemukul yang berukuran sangat lebar bagian penampangnya yaitu 30 

cm, di perkecil ukuran penampangnya yaitu 10 cm. 

3.) Bola yang digunakan yaitu bola pompa dan berukuran lebih besar dari bola 

tonis. 
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4.) Segi aturan agar anak lebih aktif lagi setiap tiang tidak boleh ada anak lebih 

dari satu, sehingga anak terpaksa lari ke tiang berikutnya agar lawan tidak 

mendapat poin.  

5.) Cara mendapatkan poin bola dilemparkan ke bagian tubuh kecuali bagian 

kepala dan wajah. 

6.) Sebelum melakukan permainan bola kasti pada pemanasan dilakukan drill 

memukul, melempar, dan menangkap bola lebih lama sehingga siswa terbiasa 

melakukannya. 

7.) Guru memberikan penjelasan terhadap siswa tentang bagaimana 

bekerjasama saling mendukung antar anggota untuk mencapai satu tujuan. 

  Berdasarkan hasil persentase ketuntasan klasikal hasil pengamatan 

pembelajaran modifikasi permainan bola kasti pada siklus I belum mencapai 

ketuntasan lebih dari 80% , maka dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

4.1.3 Deskripsi Siklus II 

  Tindakan pada siklus II sama terdiri atas perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi dengan data analisis dari siklus I, adapun penjabarannya 

yaitu : 

4.1.3.1 Perencanaan (Planning) 

  Tahap perencanaan ini merupakan perencanaan dari hasil analisis yang 

ada dari siklus I yaitu : 

1.) Pembelajaran pada siklus I dianalisis bersama guru kolaborator untuk 

mempersiapkan rencana siklus II yang lebih baik dari hasil analisis 

kekurangan pada siklus I. 
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2.) Membuat rencana proses pembelajaran dengan materi pembelajaran bola 

kasti. 

3.) Mempersiapkan media pembelajaran untuk penerapan modifikasi permainan 

bola kasti. 

4.) Menilai hasil belajar siswa yaitu pada aspek psikomotor dan afektif melalui 

lembar pengamatan dan aspek kognitif dengan cara memberikan soal dengan 

materi permainan bola kasti. 

4.1.3.2 Tindakan (Acting) 

  Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilakukan pada hari sabtu tanggal 23 

mei 2015. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2x35 menit) yaitu 

pukul 07.00 sampai 08.30 pada jam pelajaran ke 1 dan 2. Uraian kegiatan 

pembelajaran pada siklus II meliputi pemanasan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Garis besar dan rencana pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II 

antara lain : 

1.) Pemanasan 

  Melakukan doa untuk memulai pembelajaran. Tahap pemanasan 

pembelajaran dibuat ke dalam bentuk permainan yang sederhana, menyenangkan 

dan mengandung unsur-unsur materi yang akan diajarkan. Sehingga peserta didik 

tidak mengalami cedera. Permainan yang diberikan itu tertuju pada nilai-nilai yang 

mengandung pada kekuatan tangan yaitu estafet bola dari satu teman ke teman 

lain dengan berlari. Lalu melakukan drill memukul, melempar, dan menangkap 

bola. 

2.) Kegiatan Inti 

  Kegiatan ini materi yang diberikan yaitu permainan bola kasti dengan 

aturan yang dimodifikasi yaitu setiap tiang bebas tidak boleh di tempati lebih dari 
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satu siswa. Setiap tiang harus terisi anak, sehingga anak terpaksa untuk berlari 

agar lawan tidak mendapatkan poin. Cara mendapatkan poin yaitu melemparkan 

bola ke tubuh kecuali bagian kepala dan wajah. Bola yang digunakan aman karena 

berisi angin dan ringan, sehingga jika terkena badan tidak mersa sakit. Dalam 

modifikasi permainan bola kasti ini tidak ada mati untuk pertukaran bermain. Poin 

didapatkan sebanyak-banyaknya dalam waktu 2x10 menit. Setiap babak tim 

bergantian menjadi regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul bisa 

mendapatkan poin jika aman sampai tiang bebas. Sedangkan regu penjaga juga 

bisa mendapatkan poin jika lemparan berhasil mengenai tubuh lawan. Selain itu, 

guru memberikan penjelasan terhadap siswa tentang bagaimana cara 

bekerjasama saling mendukung antar anggota untuk mencapai satu tujuan. 

3.) Kegiatan Penutup 

  Kegiatan penutup setelah pendinginan dilanjutkan evaluasi sekaligus 

pemberian motivasi pada peserta didik yang masih belum maksimal dalam 

pembelajaran. Setelah itu siswa mengerjakan soal dengan materi bola kasti lalu 

diakhiri dengan berdoa. 

4.1.3.3 Pengamatan (Observing) 

  Kegiatan ini guru mengamati pelaksanaan tindakan untuk mengetahui 

sejauh mana efek penerapan modifikasi permainan bola kasti dalam meningkatkan 

hasil belajar penjasorkes yang dapat dilihat dari aspek psikomotorik, kognitif, dan 

afektif. Adapun hasil pengamatan pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Data Hasil Belajar Siswa Dalam Penerapan Modifikasi Permainan Bola 

Kasti Pada Siklus II 
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No. Aspek Nilai rata-rata 

1. Psikomotorik 36,9 

2. Kognitif  25 

3. Afektif 19 

Nilai  80,84 

KKM 76 

Jumlah siswa 21 

Persentase ketuntasan 80,95% ( 17 siswa ) 

Persentase ketidaktuntasan 19,04% ( 4 siswa ) 

(Sumber: Lembar penilaian dan pengamatan) 

  Berdasarkan tabel 4.2 hasil belajar dalam penerapan modifikasi 

permainan bola kasti dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas V SD 

Negeri Sembaturagung 01 dapat diketahui bahwa aspek psikomotorik siswa 

mencapai nilai rat-rata 36,9. Pada aspek kognitif mencapai nilai rata-rata 25. Dan 

pada aspek afektif mencapai nilai rata-rata 19. Nilai rata-rata hasil belajar yaitu 

80,84 dengan ketuntasan klasikal sebesar 80,95% yaitu 17 dari 21 siswa, 

sedangkan 4 siswa belum mencapai nilai ketuntasan sebesar 76. Ketidaktuntasan 

mencapai 19,04%. Berdasarkan hasil persentase ketuntasan klasikal hasil 

pengamatan pembelajaran penerapan modifikasi permainan bola kasti sudah 

mencapai ketuntasan lebih dari 80%. 

Diagram 4.3 Persentase Hasil Belajar Modifikasi Permainan Bola Kasti pada Siklus 

II 
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  Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam penerapan modifikasi 

permainan bola kasti pada siklus II dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

Diagram 4.4 Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam penerapan 

modifikasi permainan bola kasti pada siklus II 

Persentase Ketuntasan Siswa : 

Siswa yang tuntas : 17/21 x 100% = 80,95% 

Siswa yang tidak tuntas : 4/21 x 100% = 19,04% 

Rata-rata kelas : 1697,59/2100 x 100% = 80,84% 

 Berdasarkan data diatas bahwa 19,04% dari jumlah siswa belum 

mencapai ketuntasan dan siswa yang tuntas 80,95%. Rata-rata kelas sebesar 

80,84%, hal ini menunjukkan bahwa target yang diinginkan peneliti yaitu lebih dari 

80% dari jumlah siswa sudah tercapai. 
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Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dengan Siklus II 

No. Aspek Nilai rata-rata siklus I Nilai rata-rata siklus II 

1. Psikomotorik 28,57 36,9 

2. Kognitif  24 25 

3. Afektif 19 19 

Nilai  72,36 80,84 

KKM 76 76 

Jumlah siswa 21 21 

Persentase ketuntasan 61,90% ( 13 siswa ) 80,95% ( 17 siswa ) 

Persentase ketidaktuntasan 38,09 ( 8 siswa ) 19,04% ( 4 siswa ) 

(Sumber: Lembar penilaian dan pengamatan) 

  Tabel 4.3 merupakan nilai hasil belajar permainan bola kasti dengan 

penerapan modifikasi permainan pada siklus I dengan nilai hasil belajar siklus II. 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar bola kasti 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I adalah 72,36. Untuk aspek 

psikomotorik nilai rata-ratanya 28,57. Aspek kognitif nilai rata-rata 24 dan aspek 

afektif nilai rata-ratanya 19 dengan ketuntasan belajar mencapai 61,90%. 

Sedangkan data hasil belajar pada siklus II nilai rata-rata 80,84. Aspek 

psikomotorik nilai rata-ratan 36,90%. Aspek kognitif nilai rata-rata 25 dan aspek 

afektif nilai rata-ratanya 19 dengan ketuntasan belajar mengalami peningkatan 

mencapai 80,95%.  

  Berdasarkan penjelasan tersebut, ada peningkatan yang diperoleh dari 

hasil belajar permainan bola kasti dengan penerapan modifikasi permainan bola 

kasti dalam pembelajaran penjasorkes dari data hasil belajar siklus I dibandingkan 

dengan data hasil belajar siswa pada siklus II.  

  Peningkatan persentase hasil belajar pada penerapan modifikasi 

permainan bola kasti pada siklus I dengan siklus II dapat dilihat pada diagram 

sebagai berikut : 
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Diagram 4.5 Perbandingan Persentase Hasil Belajar Permainan Bola Kasti Pada 

Siklus I dengan Siklus II 

4.1.3.4 Refleksi (Reflecting) 

Kegiatan refleksi pada siklus II merupakan refleksi akhir atas perubahan 

yang terjadi pada peserta didik, suasana pembelajaran dikelas dan peran guru 

yang telah mencapai target yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar (siklus II) diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai 

berikut : 
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sempurna misalnya dalam pembelajaran beberapa siswa kurang 

memperhatikan, tetapi presentasi pelaksanaanya setiap aspek cukup besar.  

2. Kekurangan pada siklus I sudah mengalami perbaikan dan peningkatan 

sehingga menjadi lebih baik. Dari segi pemukul setelah dilakukan modifikasi 

siswa bisa melakukan teknik memukul dengan baik. Siswa bisa melakukan 

melempar dan menangkap bola dengan baik karena bola berukuran lebih 

besar dari bola tonis. Siswa jauh lebih aktif saat peraturan diubah yaitu cara 

mencetak poin bola dilemparkan ke tubuh lawan dan setiap tiang tidak boleh 

diisi lebih dari satu regu pemukul. 

3. Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 

 

4.2 Pembahasan 

 Pembahasan prestasi belajar yang diraih siswa ini berdasar temuan yang  

dilakukan peneliti saat melaksanakan tindakan perbaikan terhadap 21 siswa kelas  

V SD Negeri Sembaturagung 01 Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, tahun 

ajaran 2014/2015 pada mata pelajaran Penjasorkes. Pernyataan tersebut 

mengandung makna bahwa pembelajaran tidak terlepas dari evaluasi untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa, dan dalam pembelajaran kasti menggunakan 

modifikasi permainan yang telah peneliti laksanakan, berdasar temuan dan refleksi 

dapat dikemukakan beberapa perubahan yang terjadi. 

 Hal tersebut terlihat dari hasil penerapan modifikasi permainan bola kasti 

dalam pembelajaran penjasorkes. Nilai hasil belajar siswa diperoleh dari aspek 

psikomotorik meliputi teknik memukul, melempar, dan menangkap bola. Aspek 

kognitif berupa pengetahuan tentang bagaimana siswa mampu mengerjakan soal-
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soal sesuai materi yang diajarkan. Kemudian aspek afektif meliputi kerjasama, 

sportivitas, dan kejujuran. 

 Selain tiga aspek yang dinilai yaitu psikomotorik, kognitif, dan afektif, 

penilaian kesegaran jasmani terhadap siswa juga penting dilakukan. Penilaian 

kesegaran jasmani pada siswa bisa dilakukan dengan acuan melihat sepuluh 

komponen kebugaran jasmani. Komponen tersebut antara lain Kekuatan, daya 

tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, 

ketepatan, dan reaksi. Penilaian-penilaian tersebut bisa diamati pada saat siswa 

melakukan penerapan modifikasi permainan bola kasti. Setiap siswa pasti memiliki 

penilaian yang berbeda-beda terhadap kebugaran jasmani sesuai kemampuan 

masing-masing anak. Semakin anak aktif dalam bermain, bisa disimpulkan anak 

tersebut memiliki kebugaran jasmani yang kuat. Sebaliknya, jika anak cenderung 

pasif, anak tersebut memiliki kebugaran jasmani yang lemah. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan guru penjasorkes SD Negeri Sembaturagung 01, sebelum dilakukan 

penerapan modifikasi permainan  bola kasti diperoleh hasil nilai rata-rata 69,63. 

Ketuntasan belajar siswa sebesar 38,09% yaitu 8 dari 21 siswa, sedangkan 13 

siswa belum mencapai nilai ketuntasan sebesar 76. Ketidaktuntasan mencapai 

61,90%. 

 Hasil belajar siklus 1, masih banyak yang belum tuntas atau memenuhi 

KKM yaitu sebanyak 8 siswa. Hasil pembelajaran penerapan modifikasi permainan 

bola kasti pada siswa kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 dapat diketahui 

bahwa aspek psikomotorik siswa mencapai nilai rata-rata 28,57. Pada aspek 

kognitif mencapai nilai rata-rata 24. Pada aspek afektif mencapai nilai rata-rata 19. 

Nilai rata-rata hasil belajar yaitu 72,36 dengan ketuntasan sebesar 38,09 % yaitu 
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13 dari 21 siswa, sedangkan 8 siswa belum mencapai nilai ketuntasan sebesar 76. 

Ketidaktuntasan mencapai 69,90 %. Kekurangan yang terjadi pada siklus I yaitu 

dalam modifikasi permainan bola kasti siswa secara keseluruhan belum aktif. Hal 

ini terjadi karena regu pemukul saat berada di tiang bebas lebih dari satu orang 

sehingga siswa memilih aman dan tidak lari ke tiang berikutnya. Sedangkan dari 

regu penjaga yang aktif hanya beberapa orang. Hal ini terjadi karena siswa satu 

dengan yang lainnya belum bisa bekerja sama dengan baik untuk melakukan 

lempar tangkap dalam hal mematikan lawan dengan cara membakar base. Alat 

pemukul yang digunakan terlalu lebar dan besar pada bagian penampang untuk 

memukul bola, sehingga tidak sesuai standar pemukul permainan bola kasti. Bola 

yang digunakan terlalu kecil yaitu menggunakan bola tonis, sehingga siswa 

kesulitan dalam hal menangkap bola. 

 Pembelajaran pada siklus I siswa kurang aktif dalam modifikasi 

permainan bola kasti dan segi teknik melempar, menangkap, dan memukul bola 

siswa belum mencapai indikator yang sesuai dengan standar penilaian aspek 

psikomotorik. Hal tersebut didasarkan pada rata-rata persentase hasil penilaian 

aspek psikomotorik yaitu 28,57%, dimana dari 21 siswa hanya 13 siswa yang 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Sedangkan persentase penilaian 

aspek psikomotorik maksimal 50%. Persentase penilaian aspek kognitif yaitu 30%. 

Pada siklus I persentase hasil penilaian aspek kognitif siswa sebesar 24%. Hal 

tersebut sudah menunjukkan bahwa siswa sudah bisa menangkap materi yang 

diberikan oleh guru. Saat pembelajaran siswa mengerjakan soal yang diberikan 

setelah permainan selesai dengan materi permainan bola kasti. Modifikasi 

permainan bola kasti pada siklus I beberapa siswa belum menunjukkan kerjasama 

yang baik antar teman. Hal itu dapat dilihat dari persentase hasil penilaian aspek 
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afektif yaitu sebesar 19%. Sedangkan persentase penilaian aspek afektif maksimal 

20%. Pada siklus I siswa sudah bermain sportif dan jujur saat bermain. Penilaian 

aspek afektif didasari pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

SD kelas V.   

  Pembelajaran siklus II menunjukkan peningkatan nilai dari ketiga aspek 

yaitu psikomotorik, kognitif, dan afektif. Hasil belajar dalam penerapan modifikasi 

permainan bola kasti dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas V SD 

Negeri Sembaturagung 01 dapat diketahui bahwa aspek psikomotorik siswa 

mencapai nilai rata-rata 36,9. Pada aspek kognitif mencapai nilai rata-rata 25. Dan 

pada aspek afektif mencapai nilai rata-rata 19. Nilai rata-rata hasil belajar yaitu 

80,84 dengan ketuntasan klasikal sebesar 80,95% yaitu 17 dari 21 siswa, 

sedangkan 4 siswa belum mencapai nilai ketuntasan sebesar 76. Ketidaktuntasan 

mencapai 19,04%. 

  Pembelajaran siklus II siswa dapat melakukan teknik melempar, 

menangkap dan memukul bola dengan baik sesuai indikator yang ditetapkan. Hal 

tersebut berdasarkan dari data persentase hasil belajar siswa yaitu sebesar 

36,90% dari standar persentase penilaian aspek psikomotorik yaitu 50%. Siswa 

dapat melempar dan menangkap bola dengan baik karena bola sudah di ganti 

lebih besar dari bola tonis. Kemudian dalam melakukan teknik memukul 17 dari 21 

siswa anak sudah melakukan sesuai indikator karena alat pemukul sudah di 

modifikasi lebih ringan dan penampang untuk memukul bola lebih luas yaitu 10 

cm.  

  Pembelajaran berlangsung dengan kondusif dengan ditandai saat guru 

menjelaskan tentang teknik dan peraturan siswa mendengarkan sungguh-
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sungguh dan mampu bertanya balik ke guru apa yang mereka belum paham, 

sehingga ada interaksi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut membuat hasil 

belajar siswa dari aspek kognitif meningkat. Pada siklus II menunjukkan 

persentase hasil penilaian aspek kognitif sebesar 25% dari standar penilaian yaitu 

30%. Siswa mengikuti pembelajaran modifikasi permainan bola kasti dalam 

pembelajaran penjasorkes terlihat sportif, jujur, dan bekerja sama dengan baik  

antar teman. Siswa merasa nyaman dengan modifikasi permainan bola kasti 

karena sesuatu hal yang baru dan selalu ingin di praktikan. Hal tersebut dapat di 

lihat dari persentase hasil penilaian aspek afektif yaitu sebesar 19% dari 

persentase aspek afektif yaitu 20%. Jadi, dapat dikatakan aktivitas siswa sangat 

aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar dalam mengikuti pembelajaran dengan 

media salah satu cara yaitu memodifikasi permainan. 

  Setelah dilakukan penelitian siklus I dan siklus II, terdapat kekurangan 

dan kelebihan di masing-masing siklus dan sudah ada perbaikan. Maka dari itu, 

penelitian ini cukup sampai dua siklus. Hal ini dikarenakan pada siklus II sudah 

mencapai target dari seorang peneliti dan guru penjasorkes sesuai indikator yang 

telah ditetapkan, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus III. 

  Berdasarkan hasil persentase ketuntasan klasikal hasil pengamatan 

pembelajaran penerapan modifikasi permainan bola kasti sudah mencapai 

ketuntasan lebih dari 80%, yaitu 80,84%. Hal ini terjadi karena ada tindakan dari 

aspek psikomotorik siswa diberi stimulus agar aktif bergerak dalam permainan 

bola kasti, dari aspek kognitif siswa menjawab soal yang menyangkut materi 

pembelajaran bola kasti, lalu aspek afektif siswa bisa melakukan kerjasama, 

tangung jawab, dan sportifitas dalam modifikasi permainan bola kasti.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Hasil penelitian tindakan kelas terhadap hasil belajar permainan bola kasti 

dengan penerapan modifikasi permainan bola kasti dalam pembelajaran 

penjasorkes pada siswa kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 Kabupaten Pati 

diperoleh data pada siklus I hasil nilai rata-rata mencapai 72,36 dengan ketuntasan 

belajar mencapai 61,90% yaitu 13 dari 21 siswa, dan pada siklus II hasil nilai rata-

rata mencapai 80,84 dengan ketuntasan hasil belajar klasikal mencapai 80,95%, 

yaitu 17 dari 21 siswa. Berdasarkan perolehan data tersebut, hasil belajar 

permainan bola kasti dengan penerapan modifikasi telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan klasikal lebih dari 80%, 

dengan KKM mata pelajaran penjasorkes di kelas V SD Negeri Sembaturagung 

01 Tahun Ajaran 2014/2015 sebesar 76. Berdasarkan data-data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan modifikasi permainan bola kasti dalam 

pembelajaran penjasorkes pada kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 Kabupaten 

Pati tahun ajaran 2014/2015 dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, maka berikut ini 

dikemukakan saran yang diharapkan sehingga dapat bermanfaat dalam upaya 

meningkatkan mutu siswa SD Negeri Sembaturagung 01 dalam proses 

pembelajaran penjasorkes adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk Guru 

1) Guru penjasorkes kelas V hendaknya mempertimbangkan model 

pembelajaran bola kasti dengan penerapan modifikasi permainan bola  

kasti karena telah terbukti mampu meningkatkan hasil belajar bola kasti . 

2) Guru hendaknya mengadakan latihan-latihan yang cukup dan dapat 

mengembangkan permainan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

3) Guru lebih baik bertindak nyata mempraktikkan contoh gerakan dibanding 

hanya menerangkan saja. 

2. Untuk Siswa  

1) Siswa senantiasa rajin mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan 

jangan takut bermain kasti. 

2) Siswa hendaknya membiasakan diri untuk berolahraga demi menjaga 

kesehatan jasmani dan rohani.
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Lampiran 1 

 

Pengesahan Tema dan Judul Skripsi 
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Lampiran 2 

 

Surat Keterangan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 3 

 

Surat Observasi 

 

 

 

 



80 
 
 
 
 

 

Lampiran 4 

 

Surat Keterangan Sudah Melakukan Observasi 
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Lampiran 5 

 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 6 

 

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 7 

 

Instrumen Observasi Awal 

 

1. Guru Mata Pelajaran Penjasorkes 

a. Apakah permainan bola kecil diajarkan di sekolah ini ? 

b. Apa jenis permainan bola kecil yang diajarkan di sekolah ini? 

c. Apakah ada hasil belajar yang masih dibawah standart KKM ? 

d. Apakah guru penjas menggunakan modifikasi model pembelajaran    

  dalam KBM ? 

e. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti pembelajaran    

   Penjasorkes ? 

f.   Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran ? 

 

2. Pengamatan 

Tabel Pengamatan Sarana dan Prasarana pembelajaran Penjasorkes 

No Jenis Sarpras 
Ketersediaan Kualitas 

Jumlah 
Ada Tidak  Baik Cukup Buruk 

1 Kayu Pemukul v  v   1 

2 Bola kasti v  v   3 

3 

Batas lapangan 

(tiang ada 

bendera) 

v  v   6 
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Lampiran 8 

 

Hasil Observasi Awal 

 

1. Hasil observasi awal di SD N Sembaturagung 01 

Sekolah Dasar Negeri Sembaturagung 01 dalam pembelajaran 

penjasorkes mengajarkan permainan bola kecil yaitu dengan materi bola kasti. 

Materi bola kasti yang diajarkan antara lain melempar bola, menangkap bola, 

dan memukul bola. Adapun Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) bola kasti di 

SD Negeri Sembaturagung 01 yaitu 76. Dengan KKM yang tinggi, hasil belajar 

siswa dari 21 siswa hanya 8 yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM). Modifikasi model pembelajaran belum dilakukan oleh guru 

penjasorkes di SD Negeri Sembaturagung 01.  Kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran bola kasti yaitu segi teknik, siswa merasa kesulitan terhadap 

teknik melempar bola, menangkap bola dan memukul bola. Siswa belum bisa 

melakukannya dengan baik karena bola yang digunakan berukuran kecil. Lalu 

untuk mematikan lawan yaitu bola dilemparkan ke tubuh apalagi dalam 

keadaan keras, anak merasa sakit jika mengenai tubuh terutama siswi putri. 

Kayu pemukul yang digunakan terasa berat bagi siswa kelas V dan 

penampang untuk memukul berukuran sempit. Selain itu, antusias anak 

terhadap permainan kurang tercipta dan mengakibatkan siswa kurang aktif. 
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2. Hasil pengamatan sarana dan prasarana SD Sembaturagung 01 

    

Tiang batas lapangan    Bola tenis 

 

 

    Kayu pemukul 
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Lampiran 9 

 

Daftar Siswa Kelas V SD Negeri Sembaturagung 01 

 

No. NISN Nama Jenis Kelamin 

1 1291 ASTI DEVI MUTIARA KHIRUNISA P 

2 1292 BAGUS NUR FADILLAH L 

3 1293 BAGUS EKA ARDANA L 

4 1294 DINDA OKTA FIANA P 

5 1295 DWITA AMALIA RIZKI P 

6 1296 DESNIA CATUR LUTHFIYANI P 

7 1298 ENDAH SUSMITA DEWI P 

8 1299 FIRZIATAMA RISANDANI P 

9 1300 INES MAHARDIKA ANGGRAENI P 

10 1301 KANIZ RIDLO FADILLAH L 

11 1302 MUHAMAD ESTEVAN ADITYA A.B. L 

12 1303 NADHIRA PUTRI KHOIRINA P 

13 1304 RICHA AMYLIA SAHARA P 

14 1305 SAILENDRA YOGA WINARJI L 

15 1306 SYARIFATUL UMI ROHMAH P 

16 1307 TRIA KINANTI P 

17 1308 WIDIANINGSIH P 

18 1309 XARISTA CHRISTY P 

19 1310 DANIEL ALFA WICAKSANA L 

20 1312 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI P 

21 1339 ADI PRASETYA L 
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Lampiran 10 

SILABUS 

PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : SD N Sembaturagung 01     

    

Kelas   : V 

Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

Semester  : I 

Standar Kompetensi  : 1. Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dengan peraturan yang 

dimodifikasi serta nilai-nilai yang  terkandung di 

dalamnya. 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

waktu 

 Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1.1. Mempraktikan 

variasi gerak dasar 

ke dalam modi-

fikasi permainan 

bola kecil, serta 

nilai kerjasama, 

sepor-tivitas dan 

kejujuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

a. Permainan bola 

kasti 

1. Melambungkan 

bola 

2. Melempar bola 

3. Menangkap 

bola 

4. Memukul bola 

5. Berlari 

b. Bermain bola 

kasti dengan 

peraturan yang 

sederhana atau 

dimodifikasi 

 

 Mengenal aturan 

umum 

permainan bola 

kasti. 

 Melakukan 

gerakan bertukar 

tem- pat dalam 

permainan bola 

kasti. 

 Melakukan cara 

mematikan regu 

pemukul. 

 Melakukan 

ketentuan 

memukul  

 Melakukan cara 

melempar bola  

 - Lempar bola  

   lambung 

-  Lempar bola  

   mendatar 

-  Lempar bola  

   menyusur  tanah 

 Melakukan 

tangkapan bola           

-  Menangkap bola  

   melambung 

-  Menangkap bola  

   mendatar 

- Menangkap bola  

  menyusuri tanah 

 Melakukan gerakan: 

 Melambungkan bola 

 Melempar bola 

 Menangkap bola 

 Berlari 

 

Test lesan 

Test perorangan 

Test beregu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test lesan 

 

Test praktik 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengarkan

lah 

 

Praktikkan

lah 

memukul 

bola 

 

 

 

 

 

 

 

8 x 35 

menit (4 x 

pertemuan) 

 

 Buku 

Penjasorkes 

SD 

 Buku 

referensi 

bermain bola 

kasti 
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-Menghindarkan 

sentuhan bola 

1.2  Mempraktikkan 

variasi gerak dasar 

kedalam 

modifikasi bola 

besar, serta nilai 

kerjasama, 

seportivitas dan 

kejujuran 

 

a. Bermain Sepak 

bola 

- Mengoper dan 

menerima 

- Mengoper dan 

mengontrol 

b. Bermain sepak 

bola dengan 

permainan yang 

dimodifikasi 

 

 Mengetahui 

ukuran lapangan 

sepak bola 

 Melakukan 

tendangan 

dengan kura-

kura kaki 

 Melakukan 

tendangan kaki 

bagian dalam 

 Melakukan 

bentuk 

menggiring bola 

 Melakukan 

bentuk mengirim 

bola 

 Melakukan cara 

menembak bola 

kearah gawang 

 

 Melakukan gerakan: 

 Mengoper dan 

menerima 

 Mengoper dan 

mengontrol 

 Bermain sepak bola 

dengan permainan 

yang dimodifikasi 

 

Test pengamatan 

 

Test praktik 

 

Praktikkan

lah 

melempar 

bola 

 

Praktikkan

lah 

menagkap 

bola 

dengan 

benar 

 

8 x 35 

menit (4 x 

pertemuan) 

 

 Buku 

Penjasorkes 

SD 

 Buku 

referensi 

bermain 

sepak bola 

 

1.3 Mempraktikkan 

variasi gerak dasar 

ke dalam 

modifikasi atletik, 

serta nilai 

semangat, 

seportivitas, 

percaya diri dan 

kejujuran 

 

Atletik 

- Start 

- Saat berlari 

- Finish  

 

 Melakukan aba-

aba dalam start 

 Melakukan aba-

aba”bersedia” 

 Melakukan aba-

aba”siap” 

 Melakukan aba-

aba”ya” 

 Melakukan sikap 

yang benar pada 

saat lari 

 Melakukan sikap 

lari pada waktu 

memasuki garis 

finish 

 Melakukan gerakan: 

 Start 

 Saat berlari 

 Finish  

 

Test pengamatan 

dan test praktik 

 

Test 

ketrampilan 

Test praktik 

Test 

demostrasi 

 

Praktikkan 

tendangan 

bola dan 

lakukan 

menggirin

g bola 

maupun 

menembak 

bola 

 

Lakukanla

h start lari 

dan finish 

 

8 x 35 

menit (4 x 

pertemuan) 

 

 Buku 

Penjasorkes 

SD 

 Buku 

referensi 

atletik 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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Lampiran 11 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas V 

Kelas V,  Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Mempraktikkan berbagai variasi 

gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga 

dengan peraturan yang 

dimodifikasi serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

1.1  Mempraktikkan variasi gerak dasar 

ke dalam modifikasi permainan bola 

kecil, serta nilai kerjasama, 

sportivitas, dan kejujuran**) 

1.2  Mempraktikkan variasi gerak dasar 

ke dalam modifikasi permainan bola 

besar, serta nilai kerjasama, 

sportivitas, dan kejujuran**) 

1.3   Mempraktikkan variasi gerak dasar 

ke dalam modifikasi atletik, serta 

nilai semangat, sportivitas, percaya 

diri dan kejujuran**) 

2.  Mempraktikkan latihan dasar 

kebugaran jasmani dan nilai-

nilai yang terkandung 

didalamnya 

2.1  Mempraktikkan aktivitas untuk 

kekuatan otot-otot anggota badan 

bagian atas, serta nilai kerja keras, 

disiplin, kerjasama, dan kejujuran 

2.2  Mempraktikkan aktivitas untuk 

kecepatan dan kualitas gerak yang 

meningkat,  serta nilai kerja keras, 

disiplin, kerjasama, dan kejujuran 

3. Mempraktikkan berbagai bentuk 

senam ketangkasan dengan 

kontrol yang baik, dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya 

3.1  Mempraktikkan latihan peregangan 

dan pelemasan yang benar 

sebelum memulai aktivitas 

senam,serta nilai percaya diri, dan 

disiplin  

3.2  Mempraktikkan bentuk-bentuk 

senam ketangkasan dalam 

meningkatkan koordinasi dan nilai nilai 

percaya diri dan disiplin 

4.   Mempraktikkan berbagai gerak 

dasar dalam gerak ritmik, dan 

nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

4.1 Mempraktikkan pola jalan, lari dan 

lompat dalam gerak ritmik, serta 

nilai kerjasama, percaya diri, dan 

disiplin 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4.2 Mempraktikkan kombinasi pola 

gerak jalan, lari dan  lompat dalam 

gerak ritmik, serta nilai kerjasama, 

percaya diri, dan disiplin 

5.  Menerapkan budaya hidup 

sehat 

5.1 Mengenal cara menjaga kebersihan 

alat reproduksi 

5.2 Mengenal berbagai bentuk 

pelecehan seksual 

5.3 Mengenal cara menjaga diri dari 

pelecehan seksual 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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Kelas V,  Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Mempraktikkan   berbagai  variasi gerak 

dasar ke dalam permainan dan olahraga 

dengan peraturan yang dimodifikasi dan 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

 

6.1 Mempraktikkan variasi 

teknik dasar salah satu 

permainan dan olahraga 

bola besar, serta nilai kerja 

sama, sportivitas, dan 

kejujuran**) 

6.2 Mempraktikkan variasi 

teknik dasar ke dalam 

modifikasi permainan bola 

kecil,  serta nilai kerja 

sama, sportivitas, dan 

kejujuran**) 

6.3 Mempraktikkan variasi 

teknik dasar atletik yang 

dimodifikasi, serta nilai 

semangat, sportivitas, 

kerjasama, percaya diri dan 

kejujuran**) 

7. Mempraktikkan latihan dasar kebugaran 

jasmani dan nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya 

7.1 Mempraktikkan aktivitas 

untuk kekuatan otot-otot 

anggota badan bagian 

bawah, serta nilai kerja 

keras, disiplin, kerjasama, 

dan kejujuran 

7.2 Mempraktikkan aktivitas 

untuk kelincahan dengan 

kualitas gerak yang 

meningkat , serta nilai kerja 

keras, disiplin, kerjasama, 

dan kejujuran 

8. Mempraktikkan berbagai bentuk senam 

ketangkasan dengan koordinasi yang 

baik, dan  nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

 

8.1 Mempraktikkan sebuah 

rangkaian gerak senam 

ketangkasan dengan 

konsisten, tepat, dan 

koordinasil yang baik, serta 

nilai keselamatan, disiplin, 

dan keberanian 

8.2 Mempraktikkan bentuk-

bentuk rangkaian gerak 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

senam ketangkasan 

dengan koordinasi dan 

kontrol yang baik, serta nilai 

keselamatan, disiplin, dan 

keberanian 

9. Mempraktikkan kombinasi berbagai 

gerak dasar dalam gerak berirama dan  

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

9.1  Mempraktikkan kombinasi 

pola gerak mengayun, 

menarik, menekuk, meliuk, 

memutar dalam gerak 

berirama , serta nilai kerja 

sama, percaya diri, dan 

disiplin 

9.2 Mempraktikkan satu pola 

gerak berirama terstruktur 

dengan konsisten dan 

lancar serta nilai 

kerjasama, percaya diri, 

dan disiplin 

10. Mempraktikkan gerak dasar renang 

gaya punggung, dan  nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya*) 

 

10.1 Mempraktikkan gerak 

dasar renang gaya 

punggung: meluncur, 

menggerakkan tungkai, 

menggerakkan lengan, 

serta nilai kebersihan, 

keberanian dan percaya 

diri 

10.2   Mempraktikkan 

kombinasi gerakan lengan 

dan tungkai renang gaya 

punggung, serta nilai 

keberanian dan percaya 

diri 

11. Mempraktikkan penjelajahan di 

linkungan sekitar sekolah, dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya***) 

 

11.1 Mempraktikkan 

pembuatan  rencana 

kegiatan penjelajahan 

11.2 Mempraktikkan berbagai 

keterampilan gerak dalam 

kegiatan penjelajahan di 

lingkungan sekolah yang 

sehat, serta nilai 

kerjasama, disiplin, 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

keselamatan, kebersihan, 

dan etika 

12. Menerapkan budaya hidup sehat 12.1 Mengenal bahaya 

merokok bagi kesehatan 

12.2 Mengenal bahaya 

miruman keras 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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Lampiran 12 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Negeri Sembaturagung 01 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : V (lima) / 1 (satu) 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktekkan gerak dasar ke dalam permainan 

sederhana dan olah raga serta nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.1 Mempraktekkan gerak dasar dalam permainan 

bola kecil sederhana dengan peraturan yang 

dimodifikasi, serta nilai kerjasama tim, sportifitas 

dan kejujuran 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat melakukan gerakan  

1. Melempar bola 

2. Menangkap bola 

3. Memukul bola 

b. Siswa dapat bermain bola kasti dengan peraturan yang sederhana atau 

dimodifikasi 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Kerja sama ( Cooperation ) 

Sportifitas 

Kejujuran 
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Lanjutan lampiran 12 

C. Materi Pembelajaran 

a. Permainan Bola kasti 

1. Melempar bola 

2. Menangkap bola 

3. Memukul bola 

b. Bermain bola kasti dengan peraturan yang sederhana atau dimodifikasi 

 

D. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Penugasan 

4. Latihan 

5. Tanya jawab 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

1. Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 

2. Memberikan motivasi 

3. Melakukan lempar tangkap bola menggunakan tangan kanan dan kiri 

dan memukul bola 

Kegiatan Inti: 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1. Melempar bola dengan berbagai arah dan kecepatan berpasangan atau 

perorangan 

2. Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan main yang terdapat dalam 

permainan kasti 
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3. Mendemonstrasikan teknik kerjasama dan permainan yang sportivitas 

4. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1. Melakukan gerakan melempar bola  

2. Melakukan  lempar tangkap dari berbagai arah dan kecepatan : melempar 

bola lurus, melempar bola lambung, melempar menyusur tanah dilakukan 

secara berpasangan 

 

Gambar 1 Cara melempar bola melambung ke atas 

 

 Gambar 2 Cara melempar bola datar 
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 Gambar 3 Cara melempar bola menyusur tanah 

 

  Gambar 4 Cara menangkap bola 

 

Gambar 5 Cara menangkap bola menyusur tanah 
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Gambar 6 Cara menangkap bola datar  

3. Melakukan gerakan memukul bola  

 

 

Gambar 7 Teknik memukul bola mendatar 

 

Gambar 8 Teknik memukul bola melambung 

4. Memukul bola dalam keadaan tidak bergerak  

5. Memukul bola yang dilambungkan oleh orang lain 

6. Membagi kelompok yang seimbang untuk persiapan main 

7. Bermain kasti dengan peraturan yang dimodifikasi 

8. Bermain kasti / pemantapan 
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9. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

10. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa takut; 

11. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

12. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

13. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

  

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

Memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

           Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 

 

F. Sumber Belajar 

1. Buku Penjasorkes SD 

2. Buku referensi bermain bola kasti 
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G. Penilaian 

 

a. Aspek psikomotorik 

Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa terhadap permainan 

bola kasti. 

No. Nama 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor 
Nilai 

Melempar Menangkap Memukul 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Jumlah skor maksimal : 12 

 

Indikator Penilaian 

A. Teknik Melempar Bola 

1. Pandangan ke depan, berdiri menyamping dengan kaki kiri di depan dan 

kaki kanan di belakang lalu lutut kaki kanan ditekuk sedikit. 

2. Ayunan lengan saat melempar bola dari atas kepala. 

3. Gerakan lanjutan yaitu posisi kaki kanan ke depan dan badan mengikuti 

arah jalannya lemparan bola. 

4. Hasil lemparan bola tepat sasaran. 

Perolehan nilai : 

 Mendapat nilai 1 jika memenuhi 1 aspek 

 Mendapat nilai 2 jika memenuhi 2 aspek 

 Mendapat nilai 3 jika memenuhi 3 aspek 

 Mendapat nilai 4 jika memenuhi 4 aspek 
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B. Teknik Menangkap Bola 

1. Berdiri tegak dengan kaki kanan di depan. 

2. Membengkokkan siku dan tangan berhadapan. 

3. Jari dalam keadaan renggang dan rileks. 

4. Bola berhasil ditangkap. 

Perolehan nilai : 

 Mendapat nilai 1 jika memenuhi 1 aspek 

 Mendapat nilai 2 jika memenuhi 2 aspek 

 Mendapat nilai 3 jika memenuhi 3 aspek 

 Mendapat nilai 4 jika memenuhi 4 aspek 

 

C. Teknik Memukul Bola 

1. Badan condong ke arah depan dengan tangan kanan memegang kayu 

pemukul lalu memberi tanda arah bola yang diinginkan dengan tangan kiri. 

2. Tarik kayu pemukul ke belakang sampai bahu. 

3. Memukul bola dengan cara mengayun lengan kanan. 

4. Bola berhasil dipukul. 

 

Perolehan nilai : 

 Mendapat nilai 1 jika memenuhi 1 aspek 

 Mendapat nilai 2 jika memenuhi 2 aspek 

 Mendapat nilai 3 jika memenuhi 3 aspek 

 Mendapat nilai 4 jika memenuhi 4 aspek 

Rumus :   

Menentukan nilai psikomotorik 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 50 % 
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b. Aspek kognitif  

 

 Tes ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa terhadap 

permainan bola kasti. 

No. Soal Jawaban 

1. Bola kasti termasuk jenis olahraga... 

a. Atletik 

b. Senam 

c. Permainan 

d. Bela diri 

C 

2.  Jumlah pemain setiap tim dalam permainan bola kasti 

adalah... 

a. 9                              c. 11 

b.  10                            d. 12 

D 

3. Apa bahan alat pemukul permainan kasti? 

a. Kayu 

b. Plastik 

c. Besi  

d. Bambu 

A 

 

4. 

Teknik dasar permainan bola kasti adalah ... 

a) Menendang, menyundul dan memukul 

b) Melempar, menangkap dan memukul 

c) Melempar, menyundul dan memukul 

d) Melempar, menangkap dan melambung 

B 
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5. Lemparan yang digunakan untuk pelari/pemukul 

adalah... 

a. Lemparan melambung 

b. Lemparan lurus dan mendatar 

c. Lemparan tinggi 

d. Lemparan rendah 

A 

6. Berikut yang termasuk gerakan bola kasti adalah, 

kecuali ! 

a. Melambung             c. Menggelinding 

b. Mendatar                 d. Memukul 

D 

7. Berapa cara menangkap bola dalam permainan kasti ? 

a. 5 cara                      c. 3 cara 

b. 4 cara                      d. 2 cara 

C 

8. Berapa macam arah pukulan dalam permainan kasti? 

a. 2 cara                      c. 4 cara 

b. 3 cara                      d. 5 cara 

B 

9  Apabila dalam memukul sendiri tanpa mati dan dapat 

kembali ke ruang bebas dengan aman akan mendapat 

nilai ... 

a. 1                               c. 3 

b. 2                               d. 4 

B 
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10. Berapa jumlah tiang dalam lapangan permainan kasti? 

a. 1 tiang                     c. 3 tiang 

b. 2 tiang                     d. 4 tiang 

 

C 

Jumlah   

Jumlah skor maksimal : 10 

 

 

Rumus : 

Menentukan nilai kognitif 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 30% 

 

 

c. Aspek afektif 

 Tes ini digunakan untuk mengetahui sikap siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran. 

No. Nama 
Aspek yang diamati 

Skor 
Kerjasama Sportifitas Kejujuran 

1.       

2.      

3.      

4.      

5.      

Dst      

Jumlah  

Jumlah skor maksimal : 3  
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Keterangan : 

4. Kerjasama : Jika siswa dapat melakukan usaha bersama dengan siswa yang 

lainya. 

5. Spotifitas : Jika siswa dalam melakukan permainan kasti bermain sportif. 

6. Kejujuran : Jika siswa dalam bermain maupun kegiatan belajar mengajar 

bersikap jujur. 

 

 

Rumus : 

Menentukan nilai afektif 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 20% 

       

 

 

 

             Sembaturagung, 9 Mei 2015 

Mengetahui,      

Guru Penjasorkes Mahasiswa 

 

Subiyanto, S.Pd.     Rosyid Dian Prayogo 

NIP. 196306261983041002     NIM 6101411062 
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Lampiran 13 

DAFTAR NILAI MATERI BOLA KASTI       

KELAS V       

SD N SEMBATURAGUNG 01      

KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM (KKM) = 76      

        

NO NIS NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

NILAI AKHIR KETERANGAN 
MELEMPAR MENANGKAP MEMUKUL 

1 1291 ASTI DEVI MUTIARA KHOIRUNNISA 65 65 65 65 REMIDI 

2 1292 BAGUS NUR FADILLAH 70 70 70 70 REMIDI 

3 1293 BAGUS EKA ARDANA 80 75 75 77   

4 1294 DINDA OKTA FIANA 80 78 70 76   

5 1295 DWITA AMALIA RIZKI 70 65 60 65 REMIDI 

6 1296 DESNIA CATUR LUTHFIYANI 65 65 60 63 REMIDI 

7 1298 ENDAH SUSMITA DEWI 65 60 60 62 REMIDI 

8 1299 FIRZIATAMA RISANDANI 70 65 60 65 REMIDI 

9 1300 INES MAHARDIKA ANGGRAENI 65 65 60 63 REMIDI 

10 1301 KANIZ RIDLO FADILLAH 80 78 70 76   

11 1302 MUHAMAD ESTEVAN ADITYA A.B. 80 75 75 77   

12 1303 NADHIRA PUTRI KHOIRINA 80 75 72 76   

13 1304 RICHA AMYLIA SAHARA 65 65 70 67 REMIDI 

14 1305 SAILENDRA YOGA WINARJI 80 76 76 77   

15 1306 SYARIFATUL UMI ROHMAH 70 65 60 65 REMIDI 

16 1307 TRIA KINANTI 80 76 76 77   

17 1308 WIDIANINGSIH 70 65 65 67 REMIDI 

18 1309 XARISTA CHRISTY 70 65 65 67 REMIDI 

19 1310 DANIEL ALFA WICAKSANA 80 76 72 76   

20 1312 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI 65 65 68 66 REMIDI 

21 1339 ADI PRASETYA 65 65 69 66 REMIDI 

      Guru Penjasorkes 

      

 

 
 

 

        

      Subiyanto, S.Pd.  

      NIP.  196306261983041002 
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Lampiran 14 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR ASPEK PSIKOMOTORIK ( SIKLUS I )    

KELAS V        

SD NEGERI SEMBATURAGUNG 01       

KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM (KKM) = 76       

        

NO.  NAMA 
ASPEK YANG DINILAI JUMLAH 

SKOR 
PROSENTASE NILAI 

MELEMPAR  MENANGKAP  MEMUKUL 

1 
ASTI DEVI MUTIARA 
KHOIRUNNISA 2 2 2 6 25% 25,0 

2 BAGUS NUR FADILLAH 3 3 3 9 37,50% 37,5 

3 BAGUS EKA ARDANA 3 2 2 7 29,17% 29,2 

4 DINDA OKTA FIANA 3 2 2 7 29,17% 29,2 

5 DWITA AMALIA RIZKI 2 2 2 6 25% 25,0 

6 DESNIA CATUR LUTHFIYANI 2 1 2 5 20,83% 20,8 

7 ENDAH SUSMITA DEWI 2 1 1 4 16,67% 16,7 

8 FIRZIATAMA RISANDANI 2 3 3 8 33,33% 33,3 

9 INES MAHARDIKA ANGGRAENI 3 3 2 8 33,33% 33,3 

10 KANIZ RIDLO FADILLAH 3 3 3 9 37,50% 37,5 

11 MUHAMAD ESTEVAN ADITYA A.B. 3 2 3 8 33,33% 33,3 

12 NADHIRA PUTRI KHOIRINA 3 2 2 7 29,17% 29,2 

13 RICHA AMYLIA SAHARA 2 1 2 5 20,83% 20,8 

14 SAILENDRA YOGA WINARJI 3 3 2 8 33,33% 33,3 

15 SYARIFATUL UMI ROHMAH 2 1 2 5 20,83% 20,8 

16 TRIA KINANTI 3 2 3 8 33,33% 33,3 

17 WIDIANINGSIH 2 1 2 5 20,83% 20,8 

18 XARISTA CHRISTY 2 1 2 5 20,83% 20,8 

19 DANIEL ALFA WICAKSANA 3 3 2 8 33,33% 33,3 

20 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI 3 2 2 7 29,17% 29,2 

21 ADI PRASETYA 3 3 2 8 33,33% 33,3 

RATA-RATA KELAS 28,37% 28,4 

 Guru Penjasorkes    Mahasiswa   

 

 

 
 

      

        

 Subiyanto, S.Pd.    Rosyid Dian Prayogo  

 NIP. 196306261983041002     NIM. 6101411062  
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Lampiran 15 

REKAPITULASI NILAI ASPEK AFEKTIF       

KELAS V        

SD NEGERI SEMBATURAGUNG 01       

SIKLUS I       

        

NO. NAMA 
ASPEK YANG DIAMATI 

SKOR PROSENTASE NILAI 
KERJASAMA SPORTIFITAS KEJUJURAN 

1 
ASTI DEVI MUTIARA 
KHOIRUNNISA √ √ √ 3 20% 20 

2 BAGUS NUR FADILLAH − √ √ 2 13,33% 13,33 

3 BAGUS EKA ARDANA √ √ √ 3 20% 20 

4 DINDA OKTA FIANA √ √ √ 3 20% 20 

5 DWITA AMALIA RIZKI √ √ √ 3 20% 20 

6 DESNIA CATUR LUTHFIYANI √ √ √ 3 20% 20 

7 ENDAH SUSMITA DEWI √ √ √ 3 20% 20 

8 FIRZIATAMA RISANDANI √ √ √ 3 20% 20 

9 INES MAHARDIKA ANGGRAENI √ √ √ 3 20% 20 

10 KANIZ RIDLO FADILLAH − √ √ 2 13,33% 13,33 

11 
MUHAMAD ESTEVAN ADITYA 
A.B. √ √ √ 3 20% 20 

12 NADHIRA PUTRI KHOIRINA √ √ √ 3 20% 20 

13 RICHA AMYLIA SAHARA √ √ √ 3 20% 20 

14 SAILENDRA YOGA WINARJI √ √ √ 3 20% 20 

15 SYARIFATUL UMI ROHMAH √ √ √ 3 20% 20 

16 TRIA KINANTI √ √ √ 3 20% 20 

17 WIDIANINGSIH √ √ √ 3 20% 20 

18 XARISTA CHRISTY √ √ √ 3 20% 20 

19 DANIEL ALFA WICAKSANA √ √ √ 3 20% 20 

20 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI √ √ √ 3 20% 20 

21 ADI PRASETYA √ √ √ 3 20% 20 
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Lampiran 16 

REKAPITULASI NILAI ASPEK PSIKOMOTORIK, ASPEK KOGNITIF DAN ASPEK AFEKTIF   

KELAS V       

SD NEGERI SEMBATURAGUNG 01       

SIKLUS I       

        

NO.  NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KETERANGAN 
PSIKOMOTORIK KOGNITIF AFEKTIF 

1 ASTI DEVI MUTIARA KHOIRUNNISA 25% 18% 20% 63% 63 
BELUM 

TUNTAS 

2 BAGUS NUR FADILLAH 37,50% 27% 13,33% 77,83% 77,83 TUNTAS 

3 BAGUS EKA ARDANA 29,17% 30% 20% 79,17% 79,17 TUNTAS 

4 DINDA OKTA FIANA 29,17% 27% 20% 76,17% 76,17 TUNTAS 

5 DWITA AMALIA RIZKI 25% 30% 20% 75,00% 75 
BELUM 

TUNTAS 

6 DESNIA CATUR LUTHFIYANI 20,83% 21% 20% 61,83% 61,83 
BELUM 

TUNTAS 

7 ENDAH SUSMITA DEWI 20,83% 21% 20% 61,83% 61,83 
BELUM 

TUNTAS 

8 FIRZIATAMA RISANDANI 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

9 INES MAHARDIKA ANGGRAENI 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

10 KANIZ RIDLO FADILLAH 37,50% 27% 13,33% 77,83% 77,83 TUNTAS 

11 MUHAMAD ESTEVAN ADITYA A.B. 33,33% 27% 20% 80,33% 80,33 TUNTAS 

12 NADHIRA PUTRI KHOIRINA 29,17% 27% 20% 76,17% 76,17 TUNTAS 

13 RICHA AMYLIA SAHARA 20,83% 18% 20% 58,83% 58,83 
BELUM 

TUNTAS 

14 SAILENDRA YOGA WINARJI 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

15 SYARIFATUL UMI ROHMAH 20,83% 24% 20% 64,83% 64,83 
BELUM 

TUNTAS 

16 TRIA KINANTI 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

17 WIDIANINGSIH 20,83% 21% 20% 61,83% 61,83 
BELUM 

TUNTAS 

18 XARISTA CHRISTY 20,83% 24% 20% 64,83% 64,83 
BELUM 

TUNTAS 

19 DANIEL ALFA WICAKSANA 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

20 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI 29,17% 27% 20% 76,17% 76,17 TUNTAS 

21 ADI PRASETYA 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

RATA-RATA KELAS 28,57% 24% 19% 72,36% 72,36 
BELUM 

TUNTAS 
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Lampiran 17 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR ASPEK PSIKOMOTORIK ( SIKLUS II )     

KELAS V        

SD NEGERI SEMBATURAGUNG 01       

KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM (KKM) = 76       

        

NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH SKOR PROSENTASE NILAI 
MELEMPAR  MENANGKAP  MEMUKUL 

1 ASTI DEVI MUTIARA KHOIRUNNISA 3 2 3 8 33,33% 33,33 

2 BAGUS NUR FADILLAH 3 3 4 10 41,67% 41,67 

3 BAGUS EKA ARDANA 3 3 4 10 41,67% 41,67 

4 DINDA OKTA FIANA 3 2 3 8 33,33% 33,33 

5 DWITA AMALIA RIZKI 3 2 3 8 33,33% 33,33 

6 DESNIA CATUR LUTHFIYANI 3 2 2 7 29,17% 29,17 

7 ENDAH SUSMITA DEWI 3 3 4 10 41,67% 41,67 

8 FIRZIATAMA RISANDANI 3 3 4 10 41,67% 41,67 

9 INES MAHARDIKA ANGGRAENI 3 2 3 8 33,33% 33,33 

10 KANIZ RIDLO FADILLAH 4 3 4 11 45,83% 45,83 

11 MUHAMAD ESTEVAN ADITYA A.B. 3 3 4 10 41,67% 41,67 

12 NADHIRA PUTRI KHOIRINA 3 2 3 8 33,33% 33,33 

13 RICHA AMYLIA SAHARA 3 2 4 9 37,50% 37,50 

14 SAILENDRA YOGA WINARJI 3 3 4 10 41,67% 41,67 

15 SYARIFATUL UMI ROHMAH 2 2 2 6 25,00% 25,00 

16 TRIA KINANTI 3 3 3 9 37,50% 37,50 

17 WIDIANINGSIH 2 2 2 6 25,00% 25,00 

18 XARISTA CHRISTY 3 2 3 8 33,33% 33,33 

19 DANIEL ALFA WICAKSANA 3 3 4 10 41,67% 41,67 

20 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI 3 2 4 9 37,50% 37,50 

21 ADI PRASETYA 4 3 4 11 45,83% 45,83 

RATA-RATA KELAS 36,90% 36,90 

 Guru Penjasorkes    Mahasiswa   

 

 

 
 

      

        

 Subiyanto, S.Pd.    Rosyid Dian Prayogo  

 NIP. 196306261983041002     

NIM. 
6101411062   
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Lampiran 18 

REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK AFEKTIF      

KELAS V        

SD NEGERI SEMBATURAGUNG 01       

SIKLUS II       

        

NO NAMA 
ASPEK YANG DIAMATI 

SKOR PROSENTASE NILAI 
KERJASAMA SPORTIFITAS KEJUJURAN 

1 ASTI DEVI MUTIARA KHOIRUNNISA √ √ √ 3 20% 20 

2 BAGUS NUR FADILLAH √ √ √ 3 20% 20 

3 BAGUS EKA ARDANA √ √ √ 3 20% 20 

4 DINDA OKTA FIANA √ √ √ 3 20% 20 

5 DWITA AMALIA RIZKI √ √ √ 3 20% 20 

6 DESNIA CATUR LUTHFIYANI √ √ √ 3 20% 20 

7 ENDAH SUSMITA DEWI √ √ √ 3 20% 20 

8 FIRZIATAMA RISANDANI √ √ √ 3 20% 20 

9 INES MAHARDIKA ANGGRAENI √ √ √ 3 20% 20 

10 KANIZ RIDLO FADILLAH − √ √ 2 13,33% 13,33 

11 MUHAMAD ESTEVAN ADITYA A.B. − √ √ 2 13,33% 13,33 

12 NADHIRA PUTRI KHOIRINA √ √ √ 3 20% 20 

13 RICHA AMYLIA SAHARA √ √ √ 3 20% 20 

14 SAILENDRA YOGA WINARJI √ √ √ 3 20% 20 

15 SYARIFATUL UMI ROHMAH √ √ √ 3 20% 20 

16 TRIA KINANTI √ √ √ 3 20% 20 

17 WIDIANINGSIH √ √ √ 3 20% 20 

18 XARISTA CHRISTY √ √ √ 3 20% 20 

19 DANIEL ALFA WICAKSANA √ √ √ 3 20% 20 

20 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI √ √ √ 3 20% 20 

21 ADI PRASETYA √ √ √ 3 20% 20 
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Lampiran 19 

REKAPITULASI NILAI ASPEK PSIKOMOTORIK, ASPEK KOGNITIF DAN ASPEK AFEKTIF   

KELAS V       

SD NEGERI SEMBATURAGUNG 01       

SIKLUS II       

        

NO.  NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KETERANGAN 
PSIKOMOTORIK KOGNITIF AFEKTIF 

1 ASTI DEVI MUTIARA KHOIRUNNISA 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

2 BAGUS NUR FADILLAH 41,66% 24% 20% 85,66% 85,66 TUNTAS 

3 BAGUS EKA ARDANA 41,66% 24% 20% 85,66% 85,66 TUNTAS 

4 DINDA OKTA FIANA 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

5 DWITA AMALIA RIZKI 33,33% 27% 20% 80,33% 80,33 TUNTAS 

6 DESNIA CATUR LUTHFIYANI 29,17% 24% 20% 73,17% 73,17 BELUM TUNTAS 

7 ENDAH SUSMITA DEWI 41,66% 24% 20% 85,66% 85,66 TUNTAS 

8 FIRZIATAMA RISANDANI 41,66% 24% 20% 85,66% 85,66 TUNTAS 

9 INES MAHARDIKA ANGGRAENI 33,33% 24% 20% 77,33% 77,33 TUNTAS 

10 KANIZ RIDLO FADILLAH 45,83% 27% 13,33% 86,16% 86,16 TUNTAS 

11 MUHAMAD ESTEVAN ADITYA A.B. 41,66% 27% 13,33% 81,99% 81,99 TUNTAS 

12 NADHIRA PUTRI KHOIRINA 33,33% 27% 20% 80,33% 80,33 TUNTAS 

13 RICHA AMYLIA SAHARA 37,50% 24% 20% 81,50% 81,5 TUNTAS 

14 SAILENDRA YOGA WINARJI 41,66% 21% 20% 82,66% 82,66 TUNTAS 

15 SYARIFATUL UMI ROHMAH 25,00% 30% 20% 75,00% 75 BELUM TUNTAS 

16 TRIA KINANTI 37,50% 21% 20% 78,50% 78,5 TUNTAS 

17 WIDIANINGSIH 25,00% 27% 20% 72,00% 72 BELUM TUNTAS 

18 XARISTA CHRISTY 33,33% 21% 20% 74,33% 74,33 BELUM TUNTAS 

19 DANIEL ALFA WICAKSANA 41,66% 24% 20% 85,66% 85,66 TUNTAS 

20 RIZKA WAHYU ADINDA PUTRI 37,50% 27% 20% 84,50% 84,5 TUNTAS 

21 ADI PRASETYA 45,83% 21% 20% 86,83% 86,83 TUNTAS 

RATA-RATA KELAS 36,90% 25% 19% 80,8% 80,84 TUNTAS 
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Lampiran 20 

 

Instrumen Penilaian Aspek Psikomotorik, Kognitif, dan Afektif 

 

1) Aspek psikomotorik 

Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa terhadap permainan 

bola kasti. 

No. Nama 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor 
Nilai 

Melempar Menangkap Memukul 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Jumlah skor maksimal : 12 

 

Indikator Penilaian 

A. Teknik Melempar Bola 

1. Pandangan ke depan, berdiri menyamping dengan kaki kiri di depan dan 

kaki kanan di belakang lalu lutut kaki kanan ditekuk sedikit. 

2. Ayunan lengan saat melempar bola dari atas kepala. 

3. Gerakan lanjutan yaitu posisi kaki kanan ke depan dan badan mengikuti 

arah jalannya lemparan bola. 

4. Hasil lemparan bola tepat sasaran. 
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Perolehan nilai : 

 Mendapat nilai 1 jika memenuhi 1 aspek 

 Mendapat nilai 2 jika memenuhi 2 aspek 

 Mendapat nilai 3 jika memenuhi 3 aspek 

 Mendapat nilai 4 jika memenuhi 4 aspek 

 

B. Teknik Menangkap Bola 

1. Berdiri tegak dengan kaki kanan di depan. 

2. Membengkokkan siku dan tangan berhadapan. 

3. Jari dalam keadaan renggang dan rileks. 

4. Bola berhasil ditangkap. 

Perolehan nilai : 

 Mendapat nilai 1 jika memenuhi 1 aspek 

 Mendapat nilai 2 jika memenuhi 2 aspek 

 Mendapat nilai 3 jika memenuhi 3 aspek 

 Mendapat nilai 4 jika memenuhi 4 aspek 

 

C. Teknik Memukul Bola 

1. Badan condong ke arah depan dengan tangan kanan memegang kayu 

pemukul lalu memberi tanda arah bola yang diinginkan dengan tangan kiri. 

2. Tarik kayu pemukul ke belakang sampai bahu. 

3. Memukul bola dengan cara mengayun lengan kanan. 

4. Bola berhasil dipukul. 
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Perolehan nilai : 

 Mendapat nilai 1 jika memenuhi 1 aspek 

 Mendapat nilai 2 jika memenuhi 2 aspek 

 Mendapat nilai 3 jika memenuhi 3 aspek 

 Mendapat nilai 4 jika memenuhi 4 aspek 

Rumus :   

Menentukan nilai psikomotorik 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 50 % 

 

2) Aspek kognitif  

 Tes ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa terhadap 

permainan bola kasti. 

No. Soal Jawaban 

1. Bola kasti termasuk jenis olahraga... 

a. Atletik 

b. Senam 

c. Permainan 

d. Bela diri 

C 

2.  Jumlah pemain setiap tim dalam permainan bola 

kasti adalah... 

a. 9                              c. 11 

b.  10                            d. 12 

D 
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3. Apa bahan alat pemukul permainan kasti? 

a. Kayu 

b. Plastik 

c. Besi  

d. Bambu 

A 

 

4. 

Teknik dasar permainan bola kasti adalah ... 

a. Menendang, menyundul dan memukul 

b. Melempar, menangkap dan memukul 

c. Melempar, menyundul dan memukul 

d. Melempar, menangkap dan melambung 

B 

5. Lemparan yang digunakan untuk pelari/pemukul 

adalah... 

a. Lemparan melambung 

b. Lemparan lurus dan mendatar 

c. Lemparan tinggi 

d. Lemparan rendah 

A 

6. Berikut yang termasuk gerakan bola kasti adalah, 

kecuali ! 

a. Melambung             c. Menggelinding 

b. Mendatar                 d. Memukul 

C 

7. Berapa cara menangkap bola dalam permainan 

kasti ? 

a. 5 cara                      c. 3 cara 

b. 4 cara                      d. 2 cara 

C 
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8. Berapa macam arah pukulan dalam permainan 

kasti? 

a. 2 cara                      c. 4 cara 

b. 3 cara                      d. 5 cara 

B 

9  Apabila dalam memukul sendiri tanpa mati dan 

dapat kembali ke ruang bebas dengan aman akan 

mendapat nilai ... 

a. 1                               c. 3 

b. 2                               d. 4 

B 

10. Berapa jumlah tiang dalam lapangan permainan 

kasti? 

a. 1 tiang                     c. 3 tiang 

b. 2 tiang                     d. 4 tiang 

 

C 

Jumlah   

Jumlah skor maksimal : 10 

 

 

Rumus : 

Menentukan nilai kognitif 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 30% 
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3) Aspek afektif 

 Tes ini digunakan untuk mengetahui sikap siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran. 

No. Nama 
Aspek yang diamati 

Skor 

Kerjasama Sportifitas Kejujuran 

1.       

2.      

3.      

4.      

5.      

Dst      

Jumlah  

Jumlah skor maksimal : 3  

 

Keterangan : 

7. Kerjasama  : Jika siswa dapat melakukan usaha bersama dengan siswa yang 

lainya. 

8. Spotifitas : Jika siswa dalam melakukan permainan kasti bermain sportif. 

9. Kejujuran : Jika siswa dalam bermain maupun kegiatan belajar mengajar 

bersikap jujur. 

Rumus : 

Menentukan nilai afektif 

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 20% 
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1. Cara Penentuan Nilai 

a. Menentukan nilai akhir 

 

Nilai akhir = Nilai Psikomotor + Nilai Kognitif + Nilai Afektif 

 

b. Menentukan nilai rata-rata kelas 

 

Nilai =  
∑𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

 

c. Menentukan persentase serapan materi 

Persentase serapan materi =  
∑𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 
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Lampiran 21 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI PEMBELAJARAN 

PENERAPAN MODIFIKASI PERMAINAN BOLA KASTI 

DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 

SEMBATURAGUNG 01 PATI 2015 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Bola Kasti 

Kelas   : V  

Evaluator  : Subiyanto, S.Pd. 

Tanggal  : 9 Mei 2015 (SIKLUS I) 

 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli pembelajaran terhadap penerapan modifikasi permainan bola kasti 

dalam pembelajaran penjasorkes untuk kelas V SD yang efektif dan efisien untuk 

proses pembelajaran penjasorkes yang kami kembangkan. 

 Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu 

untuk memberikan respon pada setiap pernyataan sesuai petunjuk dibawah ini: 

A. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli pembelajaran 

- Evaluasi terhadap pembelajaran dan permainan mencakup tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

- Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara memberi tanda “v” pada kolom yang tersedia. 

- Keterangan: 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 
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 Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang 

telah disediakan. 

B. Kualitas Pembelajaran  

  

No. Aspek yang dinilai Skala penilaian Komentar 

1 2 3 4 5  

Kognitif 

1 Kesesuaian dengan Kompetensi 

Dasar 

    V  

2 Kejelasan petunjuk permainan    V   

3 Kesesuaian dengan materi 

permainan bola kasti 

    V  

4 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa 

   V   

Afektif 

5 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 

  V    

6 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam permainan bola kasti 

    V  

Psikomotorik 

7 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa 

   V   

8 Meningkatkan kebugaran 

jasmani siswa 

   V   

9 Mendorong siswa aktif bergerak    V   

 

C. Saran untuk perbaikan terhadap proses pembelajaran 

Petunjuk: 

1. Apabila diperlukan revisi pada model pembelajaran ini, mohon ditulis 
pada kolom 2. 

2. Alasan diperlukan revisi, mohon ditulis pada kolom 3. 
3. Saran untuk perbaikan mohon untuk ditulis pada kolom 4. 



122 
 
 
 
 

 

No Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran Perbaikan 

1 Kayu Pemukul Terlalu lebar Buat penampang 

dengan ukuran lebih 

kecil lagi 

2 Peraturan permainan Siswa kurang aktif Peraturan dirubah 

agar siswa lebih aktif 

lagi 

 

 

 

        Jakenan, 9 Mei 2015 

        Guru Penjasorkes 

 

         

        Subiyanto, S.Pd. 
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Lampiran 22 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI PEMBELAJARAN 

PENERAPAN MODIFIKASI PERMAINAN BOLA KASTI 

DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 

SEMBATURAGUNG 01 PATI 2015 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Bola Kasti 

Kelas   : V  

Evaluator  : Subiyanto, S.Pd. 

Tanggal  : 23 Mei 2015 (SIKLUS II) 

 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli pembelajaran terhadap penerapan modifikasi permainan bola kasti 

dalam pembelajaran penjasorkes untuk kelas V SD yang efektif dan efisien untuk 

proses pembelajaran penjasorkes yang kami kembangkan. 

 Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu 

untuk memberikan respon pada setiap pernyataan sesuai petunjuk dibawah ini: 

D. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli pembelajaran 

- Evaluasi terhadap pembelajaran dan permainan mencakup tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

- Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara memberi tanda “v” pada kolom yang tersedia. 

- Keterangan: 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 
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 Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang 

telah disediakan. 

E. Kualitas Pembelajaran  

  

No. Aspek yang dinilai Skala penilaian Komentar 

1 2 3 4 5  

Kognitif 

1 Kesesuaian dengan Kompetensi 

Dasar 

    V  

2 Kejelasan petunjuk permainan    V   

3 Kesesuaian dengan materi 

permainan bola kasti 

    V  

4 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa 

   V   

Afektif 

5 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 

    V  

6 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam permainan bola kasti 

    V  

Psikomotorik 

7 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa 

    V  

8 Meningkatkan kebugaran 

jasmani siswa 

    V  

9 Mendorong siswa aktif bergerak     v  

 

F. Saran untuk perbaikan terhadap proses pembelajaran 

Petunjuk: 

4. Apabila diperlukan revisi pada model pembelajaran ini, mohon ditulis 
pada kolom 2. 

5. Alasan diperlukan revisi, mohon ditulis pada kolom 3. 
6. Saran untuk perbaikan mohon untuk ditulis pada kolom 4. 
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No Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran Perbaikan 

1 Aspek afektif Kerjasama belum 

terjalin 

Siswa lebih diberi 

sosialisai pentingnya 

kerjasama sesama 

teman 

 

 

 

        Jakenan, 23 Mei 2015 

        Guru Penjasorkes 

 

         

        Subiyanto, S.Pd. 
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Lampiran 23 

Dokumentasi 
 

 

   Gambar 1 Pembukaan pembelajaran dan penjelasan materi bola kasti  

   (Sumber: dokumentasi penelitian) 

 

               Gambar 2 Pemanasan sebelum memulai pembelajaran 

   (Sumber: dokumentasi penelitian) 
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Gambar 3 Memberikan penjelasan permainan bola kasti bersama 
kolaborator 

(Sumber: dokumentasi penelitian) 

 

Gambar 4 Siswa melakukan estafet bola sebagai pemanasan khusus 

(Sumber: dokumentasi penelitian) 
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     Gambar 5 Penilaian melempar dan menangkap bola 

(Sumber: dokumentasi penelitian) 

 

  Gambar 6 Permainan modifikasi bola kasti dan penilaian memukul bola 

(Sumber: dokumentasi penelitian) 
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      Gambar 7 Siswa mengerjakan soal materi bola kasti 

(Sumber: dokumentasi penelitian) 

 

          Gambar 8 Penutupan pembelajaran dengan berdoa 

(Sumber: dokumentasi penelitian) 


