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ABSTRAK 

 

Puput Ismayanti .2015. Model Pengembangan Permainan Basket Sodor Dalam 
Pembelajaran Penjasorkes Bagi Siswa Kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan 
Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2014/2015. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Agus Pujianto, S.Pd,. M.Pd,. 
Kata kunci: Pengembangan, Model Permainan basket sodor, Pembelajaran 
Penjasorkes. 
 

Pembelajaran permainan Bolabasket di SD Negeri 2 Muneng  masih 
kurang menarik yang cenderung pembelajarannya masih diajarkan dasar-dasar 
bola basket seperti lempar tangkap bola menggunakan bola voli dan ring yang 
sederhana adapun perlengkapan yang serba terbatas dan permainan yang 
diajarkan juga belum dikemas dalam modifikasi, terkadang anak juga merasa 
bosan, sehingga anak juga kurang tertarik dengan adanya pembelajaran 
penjasorkes. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model 
pengembangan permainan basket sodor siswa kelas VSD Negeri 2 Muneng 
Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian ini adalah 
menghasilkan produk berupa Model Pengembangan Permainan Basket Sodor 
Dalam Pembelajaran Penjasorkes Bagi Siswa Kelas V SD Negeri 2 Muneng 
Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dan Borg & 
Gall dalam Punaji Setyosari (2010:215) yaitu: (1) melakukan analisis kebutuhan 
yang akan dikembangkan yang didapat dan hasil pengumpulan informasi, 
termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan bentuk 
permainan Bolabasket berupa permainan basket sodor, (3) validasi ahli (satu ahli 
Bolabasket dan satu ahli pembelajaran penjasorkes sekolah dasar), serta uji 
coba skala kecil, dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi dengan ahli 
Bolabasket yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama, revisi produk 
berdasarkan hasil dan evaluasi ahli dan uji coba skala kecil (10 siswa). Revisi ini 
digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji 
coba lapangan (14 siswa), (6) hasil akhir model permainan basket sodor bagi 
siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng yang dihasilkan melalui uji coba lapangan. 

Dan hasil rata-rata validasi ahli pada uji coba skala kecil didapat 
persentase sebesar 82% (balk). Hasil rata-rata dan pengamatan gerak, aspek 
afektif dan kuesioner siswa pada uji coba skala kecil didapat persentase sebesar 
84,16% (balk). Dan hasil rata-rata validasi ahli pada uji coba lapangan didapat 
persentase sebesar 83,99% (baik). Hasil rata-rata kuesioner siswa pada uji coba 
lapangan didapat persentase sebesar 87,10% (baik). 

Dan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa model permainan 
basket sodor  ini dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran 
penjasorkes bagi siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto 
Kabupaten Temanggung. Saran bagi guru penjasorkes di sekolah dasar dapat 
menggunakan produk model permainan basket sodor sebagal alternatif dalam 
menyampaikan materi pembelajaran penjasorkes. 
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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dalam perkembangan zaman saat ini, pesatnya kemajuan teknologi 

yang memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah 

dan instan. Teknologi juga mendukung pesatnya kemajuan permainan saat ini 

dan permainan tersebut dapat di mainkan dengan mudah dan tidak memerlukan 

suatu aktivitas gerak. Seperti yang banyak berkembang saat ini yaitu playstation, 

komputer, dan lain-lain yang permainannya hanya duduk dan menonton 

didepannya saja sehingga aktivitas gerak anak kurang. Selain itu membuat anak 

malas untuk bergerak tetapi juga akan memberikan pendidikan yang tidak baik 

bagi anak-anak.  

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dalam menyiapkan siswa 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi kehidupan yang akan 

datang. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

masyarakat, dan orang tua. Untuk mencapai suatu keberhasilan, perlu dukungan 

dan partisipasi aktif yang bersifat terus menerus dari semua pihak. 

Pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya yang sangat menentukan 

dalam rangka meningkatkan kualitas manusia. Salah satu upaya tersebut adalah 

mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, kuat, terampil, sportif, dan bermoral 

melalui pendidikan jasmani. 

Kedudukan sekolah dasar dianggap sangat vital keberadaannya karena 

sekolah dasar merupakan pendidikan yang membekali atau memberikan dasar-

dasar dari cabang ilmu pendidikan maupun fundamental dalam pembentukan 
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karakter siswa dan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan 

pada jenjang berikutnya. Selama sekolah dasar anak memperoleh keterampilan-

keterampilan dasar yang berpengaruh pada keberadaannya yang sekarang dan 

yang akan digunakannya selama hidupnya (Abdul Kadir Ateng, 1992:73). 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah salah satu bidang 

yang diajarkan pada sekolah dasar yang pada hakekatnya mempunyai arti, 

peran, dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya menciptakan suatu 

masyarakat yang sehat. Karena peserta didik di sekolah dasar adalah kelompok 

masyarakat yang sedang tumbuh berkembang, ingin merasa gembira dalam 

bermain dan memerlukan pembinaan dan bimbingan. Dengan permainan yang 

berbeda, menghasilkan pengalaman yang berbeda pula bergantung pada 

lingkungan permainan itu berlangsung dan dengan siapa permainan itu 

dilakukan. 

Maslaah utama dalam penjasorkes di indonesia saat ini adalah belum 

efektifnya pengajaran penjasorkes di sekolah-sekolah. Kondisi ini disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya yaitu terbatasnya kemampuan guru 

penjasorkes dan terbatasnya sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar 

sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat 

keberhasilan pembelajaran yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang 

kurang memadai serta kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam 

pembelajaran menyebabkan hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran 

kurang maksimal. Kenyataan dilapangan sering ditemukan proses pembelajaran 

yang konvensional, monoton, dan kurang menarik bagi siswa sehingga membuat 

siswa merasa bosan dan jenuh bahkan terpaksa untuk mengikuti pembelajaran. 
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Dampak dari itu materi yang disampaikan kurang dapat dipahami oleh siswa dan 

siswa kesulitan menguasai ketrampilan gerak yang dapat dikembangkan sesuai 

perkembangan gerak yang di usianya. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di SD 

Negeri 2 Muneng, di SD Negeri Plosogaden, SD Negeri Gunung Payung, SD 

Negeri 2 Candiroto, dan SD Negeri Lempuyang diketahui dari pengamatan 

terhadap siswa kelas V SD dalam pembelajaran penjasorkes pada materi 

permainan bola besar khususnya pada permainan bola basket, guru penjas di 

SD Negeri 1 Candiroto hanya memberi pembelajaran yang singkat tentang 

dasar-dasar bola basket seperti dribble, passing dan memasukkan bola ke dalam 

ring itu pun tidak sepenuhnya mengacu dalam permainan bola basket, sarana 

prasarana seperti bola voli ada 3 buah sedangkan lapangan tidak ada dan ring 

basket pun juga belum punya. Berikut guru penjas di SD Plosogaden 

memberikan pembelajaran tentang dasar-dasar bola basket seperti passing dan 

dribble, sarana prasarana seperti bola voli ada 2 buah masih bisa dipakai semua, 

lapangan tidak punya, dan ring basket pun juga tidak ada. Guru penjas di SD 

Negeri Gunung Payung mengajarkan tentang dasar-dasar bola basket seperti 

lempar tangkap bola,dan dribble, sarana prasarana seperti bola voli ada 2 buah, 

lapangan dan ring basket tidak ada. Guru penjas di SD Negeri 2 Candiroto 

mengajarkan tentang dasar-dasar bola basket seperti passing, dribble dan 

shooting, sarana dan prasarana seperti bola ada 1 buah, lapangan sama ring 

tidak ada. Guru penjas SD Negeri 1 Lempuyang mengajarkan tentang dasar-

dasar bola basket seperti lempar tangkap, dribble dan shoting, sarana prasarana 

seperti bola ada 1 buah, lapangan tidak ada dan ringnya ada walaupun cuma 

lingkarannya dari simpai sederhana. Dengan hasil observasi di 5 SD kecamatan 
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Candiroto, peneliti memilih untuk meneliti di SD Negeri 2 Muneng dengan alasan 

dikarenakan disekolahan tersebut sudah mewakili permasalahan yang ada di 5 

SD yang telah peneliti observasi yaitu muncul satu permasalahan yang sama 

tentang pembelajaran Bolabasket yang masih diajarakan dengan metode yang 

sederhana seperti melakukan passing dengan jarak tertentu, dribble dari titik satu 

ke titik yang lain dan pembelajaran bola basket tersebut belum dimodifikasi 

menggunakan permainan. Maka dari itu peneliti memilih untuk melakukan 

penelitian tentang pengembangan permainan basket yang dimodifikasi dengan 

permainan gobak sodor. 

karakteristik siswa SD kelas kecil yaitu 1,2,3 dan kelas besar yaitu kelas 

4,5,6 adalah siswa cenderung aktif dalam bergerak. Untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dan juga kepahaman siswa  tentang permainan Bolabasket maka 

dalam hal ini peneliti memodifikasi permainan Bolabasket sedemikian rupa 

sehingga terciptalah permainan basket sodor tersebut yang diharapkan dapat 

menarik minat siswa untuk melakukan pembelajaran Bolabasket. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai “Model Pengembangan Permainan Basket Sodor Dalam Pembelajaran 

Penjasorkes Bagi Siswa Kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto 

Kabupaten Temanggung Tahun 2015”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Setelah mencermati dari latar belakang diatas, maka permasalahannya 

yang akan di kaji adalah “bagaimana model pengembangan permainan Basket 

sodor dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng 

Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung ? ” 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk 

pengembangan permainan Basket Sodor dalam pembelajaran penjasorkes pada 

siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto Kabupaten 

Temanggung. 

1.4 Manfaat Pengembangan 

1) Siswa 

Memberikan sumbangan bagi siswa mengenai sistem pembelajaran 

teknik dasar passing (chest pass, over head pass, dan bounce pass) bola basket 

dengan metode modifikasi alat dan lapangan yang diharapkan dapat 

memberikan suasana baru dalam sistem pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa-siswi. 

2) Guru 

Memperbaiki kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan dalam proses pembelajaran dan memberikan masukan kepada guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam melakukan pendekatan yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan mengajar. 

3) Sekolah 

Memberikan landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang akan 

diambil guna peningkatan hasil mutu belajar dan kontribusi yang baik dalam 

peningkatan pembelajaran untuk pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. 
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1.5 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini berupa 

model pengembangan permainan dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa 

kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. 

1.6 Pentingnya Pengembangan  

1.6.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan inspirasi bila kelak 

peneliti menjadi seseorang yang ahli dalam bidang olahraga, serta peneliti dapat 

mengetahui bagaimana cara mengembangkan model permainan Basket Sodor 

sesuai dengan karakteristik sekolah.  

1.6.2 Bagi Guru Penjasorkes 

Sebagai alternatif guru penjasorkes dalam menyampaikan materi 

pembelajaran melalui model pengembangan permainan Basket Sodor dalam 

pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas V sekolah dasar. 

1.6.3 Bagi Siswa 

Dengan diterapkannya model pengembangan permainan Basket Sodor 

dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng, 

siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan. 

1.6.4 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada dasarnya merupakan 

proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan dari sistem pendidikan secara 

keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, moral, sosial, dan emosional. Selain itu juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman 

belajar melalui aktivitas penjasorkes. Komponen pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan meliputi 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Kognitif adalah kemampuan manusia dalam berpola pikir terhadap suatu 

masalah dan dapat menemukan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. 

Afektif adalah sikap maupun tindak tanduk yang dapat menyesuaikan situasi dan 

kondisi dimana manusia itu berada. Sedangkan psikomotorik adalah aspek 

dimana sistem gerak yang diuji akan kebenaran dan keindahan geraknya karena 

kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan yang dimaksud. 

Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar cenderung aktif bergerak dan 

bermain. Dalam pembelajaran penjasorkes diharapkan bisa menjadi media bagi 

siswa sekolah dasar untuk melakukan berbagai bentuk gerak dalam 

pembelajaran penjasorkes agar memperoleh berbagai keterampilan. Teori yang 

diutarakan oleh Bucher dalam Sukintaka (1992:10) berpendapat bahwa 

pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari proses pendidikan umum, yang 

7 
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bertujuan untuk mengembangkan jasmani, mental, emosi, dan sosial 

anak menjadi baik dengan aktivitas jasmani sebagai wadahnya. 

Menurut Adang Suherman (2000:17-19) ada dua sudut pandang 

mengenai pendidikan jasmani yaitu: 

1) Pandangan tradisional. 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. 

2) Pandangan modern, atau sering disebut pandangan holistik, menganggap 

bahwa manusia bukan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang terpilah-

pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian terpadu. Oleh karena 

itu pendidikan jasmani tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani saja atau 

hanya untuk kepentingan satu komponen saja. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan suatu kegiatan jasmani yang 

dilakukan untuk mengembangkan psikomotorik bagi anak sekolah dasar.  

2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang berisi : 

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pendiddikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 
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3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. 

5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 

kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan. 

7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam 

jabatan. 

8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 

tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar 

lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan perencanaan pelaksanaan,, dan pengawasan kegiatan pendidikan 

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional 

agar tercapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. 
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10. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil 

belajar peserta didik. 

11. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang 

diperllukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar 

dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional 

pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. 

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

13. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang diterapkan dalam 

peraturan pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan 

pendidikan. 

14. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu. 

16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

17. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, 

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 
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setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung 

jawaban penyelenggaraan pendidikan. 

18. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik. 

19. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik sebagai pengukuran prestasi belajar dan/atau 

penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktifitas 

jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mencakup pengembangan individu 

secara keseluruhan. Artinya, cakupan pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan tidak semata-mata pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek 

mental, sosial dan spiritual. 

Tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan diklasifikasikan ke 

dalam empat kategori, yaitu: 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dan berbagai 

organ tubuh seseorang (physicalfitness). 

2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna 

(skillfull). 
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3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir 

dan menginterprestasikan dengan keseluruhan pengetahuan penjas 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 (Adang 

Suherman, 2000:22-23). 

2.1.1.2  Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 

Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah yang meliputi psikomotor, 

kognitif dan afektif setiap siswa. Pengalaman belajar yang disajikan akan 

membantu siswa akan memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana 

cara melakukan gerakan secara aman, efisien dan efektif. Selain itu pengalaman 

tersebut dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan agar dapat 

meningkatkan sikap positif bagi diri sendiri sebagai pelaku, dan menghargai 

manfaat  aktifitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup seseorang, sehingga 

terbentuk jiwa sportif dan gaya hidup aktif. 

Ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

(BNSP:513,649) adalah sebagai berikut: 

1. Permainan dan olahraga meliputi : olahraga tradisional, permainan 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan manipulatif, 

atletik, roundes, kipers, sepak bola, Bolabasket, bola voli, tenis meja, tenis 

lapangan, bulu tangkis dan bela diri, serta aktifitas lainnya. 

2. Aktifitas pengembangan, meliputi : mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktifitas lainnya. 
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3. Aktifitas senam, meliputi : ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktifitas lainnya. 

4. Aktifitas ritmik, meliputi : gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam 

aerobik serta aktifitas lainnya. 

5. Aktifitas air, meliputi : permainan di air, keselamatan di air, keterampilan 

bergerak di  air, dan renang serta aktifitas di air lainnya. 

6. Pendidikan luar kelas, meliputi : piknik atau karya wisata, pengenalan 

lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 

7. Kesehatan, meliputi : penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap 

sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman 

yang sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang 

tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan 

merupakan aspek tersendiri dan secara implisit masuk kedalam semua 

aspek. 

2.1.1.3   Model Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan 

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

terkandung di dalam model pembelajaran adalah berupa strategi pengajaran 

yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. Contoh strategi pengajaran 

yang biasa guru terapkan pada saat proses belajar mengajar adalah manajemen 

kelas, pengelompokkan siswa, dan penggunaan alat bantu pengajaran. Dalam 

pembelajaran yang menempatkan peranan guru sebagai pusat dari proses, 

antara lain guru berperan sebagai sumber informasi, pengelola kelas, dan 

menjadi figur yang harus diteladani. Model pembelajaran yang menarik dan 

http://adf.ly/Jl5X


14 
 

 
 

variatif akan berdampak pada minat maupun motivasi peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Model interaksi sosial khususnya 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang yang akan dan harus 

berinteraksi sosial dengan lingkungan lainnya. Dengan demikian, diharapkan 

siswa mampu mengembangkan dirinya dan pikirannya untuk disumbangkan 

kepada lingkungan sosialnya. 

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa sebagai seorang guru harus 

memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran serta sumber-

sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajaran dapat 

diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa. 

Pendekatan PAIKEM sebagai sebuah strategi pembelajaran, memiliki 5 

kriteria yang bisa dipaparkan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Aktif 

Baik pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA) maupun 

pendekatan proses (PKP), hal yang paling utama yang menjadi keaktifan 

siswa didalam kelas yaitu munculnya rasa ingin tau, dan ketertarikan minat 

siswa yang sedang dipelajari. 

2. Pembelajaran Inovatif  

Model pembelajaran inovatif tentunya berbeda jauh dari model 

pembelajaran konvensional yang sudah menjadi kebiasaan dalam 

pembelajaran. Guru mencoba untuk menanamkan pemikiran “Learning is 

fun” yang merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. 

3. Pembelajaran Kreatif 

Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreatifitas, 

baik pengembangan kemampuan imajinasi, dan daya cipta (mengarang, 

http://adf.ly/Jkfb
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membuat kerajinan tangan, mempraktekkan kesenian dll) maupun 

pengembangan kemampuan berpikir kreatif yang harus diseimbangkan 

dengan kemampuan berpikir rasional logis. 

4. Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mendidik, yang 

secara serentak dapat memenuhi dua sisi penting dari tujuan pendidikan di 

sekolah yaitu : 

1) Memiliki atau menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

(IPTEKS). 

2) Membangun diri pribadi sebagai pemanggung eksistensi manusia. 

5. Pembelajaran Menyenangkan 

Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang di 

desain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaaan, 

menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan. 

2.1.2 Modifikasi 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice, 

artinya bahwa tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan 

kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Oleh 

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

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

mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu 

serta mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Cara ini dimaksudkan 

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

tingkat yang lebih tinggi (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:1). 

Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:31-32) menyatakan 

bahwa pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur 

permainan yang sebenarnya sehingga pembelajaran strategi dasar bermain 

dapat diterima dengan relatif mudah oleh siswa. Struktur-struktur tersebut 

diantaranya: (1) Ukuran lapangan, (2) Bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang 

digunakan, (3) Jenis skill yang digunakan, (4) Aturan, (5) Jumlah pemain, (6) 

Organisasi permainan, (7) Tujuan permainan. 

Berdasarkan penjelasan tentang modifikasi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa modifikasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mengurangi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran permainan 

dan olahraga yang dilaksakan dalam penjasorkes di sekolah. 

2.1.2.1 Prinsip-prinsip Modifikasi 

1) Modifikasi Tujuan Pembelajaran 

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan tujuan pembelajaran 

dari mulai tujuan yang paling rendah sampai dengan tujuan yang paling tinggi. 

Modifikasi tujuan materi ini dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan materi 

kedalam tiga komponen, yakni: tujuan perluasan, penghalusan, dan tujuan 

penerapan (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:2).  

2) Modifikasi Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dalam kurikulum pada dasarnya merupakan 

keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari siswa. Guru dapat memodifikasi 

keterampilan yang dipelajari siswa tersebut dengan cara mengurangi atau 

menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. Misalnya dengan cara 
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menganalisa dan membagi keterampilan keseluruhan kedalam komponen-

komponen lalu melatihnya perkomponen sebelum melakukan latihan 

keseluruhan (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:4).  

3) Modifikasi Kondisi Lingkungan Pembelajaran 

Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa klasifikasi seperti peralatan, penataan ruang gerak dalam berlatih, 

jumlah siswa yang terlibat, organisasi atau formasi berlatih (Yoyo Bahagia dan 

Adang Suherman, 2000:7).  

4) Modifikasi Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi materi maksudnya adalah penyusunan aktifitas belajar yang 

terfokus pada evaluasi skill yang sudah dipelajari siswa pada berbagai situasi. 

Aktivitas evaluasi dapat merubah fokus perhatian siswa dari bagaimana 

seharusnya suatu skill dilakukan menjadi bagaimana skill itu digunakan atau apa 

tujuan skill itu. Oleh karena itu, guru harus pandai-pandai menentukan modifikasi 

evaluasi yang sesuai dengan keperluannya (Yoyo Bahagia dan Adang 

Suherman, 2000:8) 

2.1.3 Bermain dalam Pendidikan 

Permainan adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-

senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan merupakan 

sebuah langkah kreatif dan aktivitas rekreasi yang dilakukan dengan 

memasukkan nilai-nilai pembelajaran. Biasanya dilakukan di bawah pengawasan 

seorang instruktur dan terprogram. Permainan merupakan simulasi yang dapat 

mengungkap kepribadian, mediasi anak, memotivasi serta menumbuhkan jiwa 

sosial dalam diri anak (Winkanda Satria Putra 2013:7).  
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Menurut Cowell dan Hozeltn dalam Sukintaka (1992:6), yang 

menyatakan bahwa untuk membawa anak pada cita-cita pendidikan, maka perlu 

adanya usaha peningkatan kesegaran jasmani, sosial, mental, dan moral anak 

yang dibantu dengan permainan, karena dengan permainan anak dapat 

menampilkan dan memperbaiki keterampilan jasmani, sosial, percaya diri, 

peningkatan moral dan spiritual “fairplay” dan “sportmanship” atau bermain 

dengan jujur, sopan, dan berjiwa olahragawan sejati. Risdorp dalam Sukintaka 

(1992:7), juga berpendapat bahwa anak yang bermain kepribadiannya akan 

berkembang dan wataknya akan terbentuk juga. Adapun makna permainan 

dalam pendidikan yang diutarakan Sukintaka (1992:7), yaitu bermain mempunyai 

beberapa sifat:  

1) Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan sukarela atas dasar rasa 

senang.  

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 diri 

sendiri.  

2.1.3.1 Fungsi Bermain dalam Pendidikan Jasmani 

Menurut Soemitro (1992:4-7) fungsi bermain dalam penjasorkes dibagi 

menjadi beberapa jenis, antara lain:  
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1) Nilai-nilai Mental 

Setiap anak yang bermain ada nilai-nilai yang dipelajari dengan jalan 

menghayati dan melaksanakan peraturan dalam permainan. Mereka belajar 

saling mempercayai di antara kelompoknya. Belajar mengenal kekurangan 

dirinya jika dibanding dengan orang lain, dan mengakui dengan jujur kelebihan 

orang lain. Belajar mengendalikan nafsu bergerak yang berlebihan, dan lain 

sebagainya. 

2) Nilai-nilai Fisik 

Bergerak yang dilakukan dalam bermain tentu saja disertai 

kegembiraan. Suasana gembira ini mempunyai pengaruh terhadap keluarnya 

hormon-hormon yang merangsang pertumbuhan badan. 

3) Nilai-nilai Sosial 

Anak-anak yang bermain dengan gembira, suasana kejiwaannya juga 

bebas atau lepas dari segala yang merintanginya. Sifat-sifat yang selama ini 

ditutupi akan nampak mencuat ke atas karena kebiasaan itu. Di dalam 

permainan dapat saja seorang anak berhadapan dengan seseorang, tetapi dapat 

pula seorang berhadapan dengan kelompok. Di samping itu dapat juga kelompok 

dengan kelompok. Di dalam situasi bermain seorang dengan seorang, mereka 

belajar saling memberi dan menerima.  

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa bermain sangatlah 

penting dalam membentuk watak dan perkembangan anak. Tentunya sebuah 

permainan didalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan. 

2.1.4 Perkembangan Gerak 

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku 

gerak manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain 
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mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak 

(motor) ruanglingkupnya lebih luas daripada psikomotor. Menurut Amung 

Ma’mun dan Yudha M.Saputra (2000:20), kemampuan gerak dasar merupakan 

kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. 

Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1) Kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ketempat yang lain atau mengangkat tubuh ke atas seperti loncat 

dan lompat. 

2) Kemampuan non lokomotor, dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak 

yang memadai, contoh mendorong, menarik dan lain-lain 

3) Kemampuan manipulative, lebih banyak melibatkan kemampuan tangan dan 

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

kemampuan manipulatif antara lain melempar, menangkap, dan menggiring 

bola. 

Dari pendapat tersebut,dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar 

adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas 

seperti kehidupan sehari-hari seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. 

2.1.5 Karakteristik Perkembangan Motorik Anak Usia Sekolah Dasar 

2.1.6.1.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Anak Usia 6-12 Tahun  

Ukuran dan porposi tubuh berubah secara terhadap, dan hubungan 

konstan dipertahankan dalam perkembangan tulang dan jaringan. Oleh 

karenanya, energi anak di arahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar 

yang telah terbentuk selama periode masa awal anak. Disamping 

penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi dan modifikasi terhadap gerak dasar 



21 
 

 
 

perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menghadapi adanya peningkatan 

ataupun pertambahan berbagai situasi (Yanuar Kiram,1992:36).  

2.1.5.2 Perkembangan Aktivitas Motorik Kasar (Gross Motor Ability) 

Perkembangan motorik dasar difokuskan pada keterampilan yang biasa 

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

dan keterampilan menguasai bola seperti melempar, menendang, dan 

memantulkan bola. Keterampilan motor dasar dikembangkan pada masa anak 

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

untuk mempraktekkan keterampilan gerak yang efisien bersifat umum dan 

selanjutnya akan diperlukan sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan 

motorik yang lebih khusus yang semuanya ini merupakan sari bagian integral 

prestasi bagi anak dalam segala umur dan tingkatan (Yanuar Kiram, 1992:42). 

2.1.5.3 Perkembangan Aktivitas Motorik Halus (Fine Motor Activity)  

Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengatur atau mengkoordinasi penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

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

keterampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting, 

perkembangan motorik secara total anak-anak dan secara jelas mencerminkan 

kapasitas sistem saraf pusat untuk mengangkut dan memproses input visual dan 

menerjemahkan input tersebut ke bentuk keterampilan. Untuk mendapatkan 

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

berinteraksi dengan praktek dan melakukan komunikasi terhadap objek sekolah 

dan lingkungan rumah (Yanuar Kiram, 1992:43). 

2.1.5.4 Tinjauan kemampuan Gerak Dasar Usia 6-12 Tahun 

Pada anak kelas V sekolah dasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
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a. Pertumbuhan organ tubuh yang cepat dan sangat berminat pada aktivitas 

jasmani. 

b. Mereka membanggakan kekuatan jasmaninya, sehingga mereka cenderung 

memilih pemimpin yang memiliki fisik yang kuat.  

c. Karakter fisik yang perlu diperhatikan guru adalah:  

1) Memperbaiki tubuh dalam melempar, menangkap, memukul, berjalan, 

dan berlari.  

2) Pertumbuhan dan ketahanan jasmani yang meningkat.  

3) Koordinasi antara tangan dan mata lebih baik.  

4) Anak-anak pada masa ini sangat dinamis sehingga kecelakaan sering 

terjadi.  

2.1.6 Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani merupakan suatu aspek, yaitu aspek fisik dari 

kesegaran total (Abdul Kadir Ateng,1992:65). Komponen yang terdapat pada 

kesegaran jasmani yaitu: 

1) Kekuatan dan daya tahan otot  

2) Daya tahan respirasi-kardiovaskuler 

3) Tenaga otot 

4) Kelentukan 

5) Kecepatan 

6) Kelincahan 

7) Koordinasi 

8) Keseimbangan 

9) Ketepatan 

2.1.7 Karakteristik Basket Sodor 

Basket Sodor merupakan perpaduan antara basket dan gobak sodor. 

Permainan ini terdiri dari dua regu, dimana masing-masing regu terdiri dari 6 
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orang. Permainan ini seperti gobak sodor pada umumnya dengan menghadang 

lawan agar tidak  bisa lolos melewati garis ke garis sampai garis terakhir dengan 

memadukan teknik-teknik dalam permainan bola basket seperti teknik passing. 

Permainan basket sodor bertujuan untuk mengenalkan teknik passing dalam 

permainan bolabasket yang dipadukan dengan gobak sodor sehingga 

diharapkan anak bisa aktif dalam bergerak, senang, dan tidak mudah jenuh 

sehingga tujuan pembelajaran tersebut tersampaikan melalui bentuk permainan. 

Dalam permainan ini sebelum masuk ke zona I pemain harus bisa 

melewati tim penjaga dan menunggu lemparan passing (chest pass) dari teman 

pasangannya, selanjutnya berusaha masuk ke zona II untuk melakukan 

lemparan passing (over head pass), setelah itu masuk ke zona III untuk 

melakukan passing (bounce pass), dan yang terakhir di free area (area bebas) 

untuk melakukan shooting atau lemparan ke arah sasaran. 

2.1.7.1 Sarana dan Prasarana Permainan Basket Sodor 

1. Lapangan  

Lapangan : ukuran panjang 16 meter dan lebar 7 meter (disesuaikan dengan 

lapangan sekolah) digaris menggunakan kapur atau abuk gamping. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.1 Lapangan Permainan Basket Sodor 
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Keterangan : 

: Bola 

: Ring hula hoop 

: Pemain penyerang 

: Pemain penjaga 

Zona I : chest pass 

Zona II : over head pass 

Zona III : bounce pass 

Free area : bebas 

2. Peralatan 

1) Bola Basket Sodor 

 

Gambar 2.2 bola basket sodor 

2) Ring basket sodor terbuat dari bambu dengan diameter 50 cm, tinggi 2 

meter. 

 

Gambar 2.3 ring basket sodor 
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3) Kapur  

4) Peluit 

5) Jam/stopwatch 

2.1.7.1.1 Peraturan dan cara bermain permainan basket sodor 

1) Sebelum permainan dimulai diadakan undian, yang kalah sebagai 

penjaga dan yang menang sebagai regu penyerang. 

2) Regu penjaga menempati garisnya masing-masing dengan kedua kaki 

berada diatas garis, sedangkan regu penyerang siap untuk masuk.  

3) Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit.  

4) Penyerang berusaha melewati garis depan dan menunggu bola dilempar 

oleh teman, di zona I melakukan lemparan chest pass dari teman 

pasangannya, di zona II melakukan over head pass, di zona III 

melakukan bounce pass, dan yang terakhir di area bebas untuk 

melakukan lemparan ke arah sasaran (hula hoop). 

5) Penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi 

kedua kaki berpijak diatas garis, sedangkan kaki yang satu lagi melayang.  

6) Permainan dinyatakan salah apabila kedua kaki keluar garis samping 

lapangan dan mengganggu jalannya permainan.  

7) Pemain dinyatakan keluar apabila disentuh oleh penjaga. 

8) Pergantian penyerang menjadi penjaga dilakukan apabila waktu yang 

ditentukan telah usai atau sudah selesai. 

9) Setiap pemain yang telah berhasil melewati seluruh garis dari garis depan 

sampai dengan garis belakang mempunyai kesempatan untuk shooting.  

10) Setelah melakukan shooting pemain tersebut kembali ke garis awal untuk 

melanjutkan  permainan lagi. 
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11) Skor pemain yaitu apabila bisa masuk ke area bebas dapat point 1 dan 

dapat memasukkan bola ke dalam sasaran ditambah point 1 lagi. 

12) Wasit yaitu memimpin jalannya permainan dan mengawasi gerakan 

siswa.  

13) Penentuan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh 

setelah waktu yang ditentukan berakhir. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral 

dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pembelajaran pada penjasorkes harus diarahkan pada pencapaian tujuan 

pendidikan tersebut. Pembelajaran yang bersifat konvensional tanpa melakukan 

suatu variasi dan pengembangan model pembelajaran yang disesuaikan dengan 

materi yang diajarkan adalah hal yang membosankan.  

Pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran yang secara 

rutin dilakukan dengan cara dan urutan yang relatif sama. Model pembelajaran 

yang dilakukan dalam mata pelajaran penjasorkes terdiri dari ceramah dan 

pemberian contoh, kemudian siswa mempraktekkan materi yang telah 

disampaikan oleh guru, sedangkan guru biasanya hanya mengawasi. 

Selanjutnya pada tahap berikutnya seorang guru melakukan penilaian sebagai 

bentuk evaluasi dan materi yang diajarkan atau yang dilakukan oleh siswa. 

Pembelajaran seperti ini memiliki kekurangan yaitu kurang mengoptimalkan 

keterlibatan siswa untuk menemukan dan mempraktekkan materi secara mandiri, 

sehingga kemampuan atau potensi siswa tidak akan keluar dan guru tidak akan 

tahu seberapa jauh kemampuan siswa tersebut. Padahal jika seorang guru 



27 
 

 
 

melakukan dengan pengembangan model pembelajaran yang menarik maka 

siswa akan cepat meresap materi yang disampaikan dan tidak akan bosan.  

Pengembangan permainan Basket Sodor merupakan salah satu upaya 

yang harus diwujudkan. Model pengembangan permainan Basket Sodor adalah 

permainan yang diharapkan mampu membuat siswa lebih aktif bergerak, tidak 

bosan, dan merasa senang. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model menyajikan sesuatu atau informasi yang kompleks atau rumit 

menjadi suatu yang lebih sederhana. Suatu model dalam penelitian 

pengembangan dihadirkan dalam bagian prosedur pengembangan, yang 

biasanya mengikuti model pengembangan yang dianut oleh peneliti. Menurut 

Borg Gall dalam Punaji Styosari (2010:215) penelitian pengembangan adalah 

suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memfalidasi produk 

pendidikan. 

Dalam model pengembangan yang di gunakan adalah model 

pengembangan prosedural, karena model ini bersifat deskriptif, yaitu suatu 

prosedur yang mengembangkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam 

menghasilkan produk. Dalam setiap pengembangan dapat memilih dan 

menemukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi 

dan kendala yang dihadapi. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

tujuh langkah utama, yaitu : (1) melakukan analisis produk yang akan 

dikembangkan yang di dapat dari hasil pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan bentuk permainan 

basket berupa permainan basket sodor, (3) evaluasi dari ahli penjas dan ahli 

pembelajaran, serta uji coba skala kecil dengan menggunakan kuesioner serta 

evaluasi yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama, revisi produk 

berdasarkan dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala kecil. Revisi ini digunakan 
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untuk perbaikan terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji 

coba lapangan, (6) hasil akhir model pengembangan permainan basket sodor 

untuk siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng yang di lakukan melalui uji coba 

lapangan. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada permainan basket (basket sodor) 

dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut antara lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Prosedur Model Pengembangan Permainan Basket Sodor 

 

Analisis Kebutuhan 

 

Kajian Pustaka    Observasi dan Pengamatan 

 

Pembuatan Produk Awal 

 

Tinjauan Ahli Penjas dan Ahli   Uji Coba Skala Kecil  

Pembelajaran Penjas SD  10 Siswa Kelas V SD N 2 Muneng 

 

Revisi Produk Pertama 

 

Uji Coba Lapangan                                                 
14 Siswa Kelas V SD N 2 Muneng Kec. Candiroto Kab. Temanggung 

 

Produk Akhir Permainan BolaBasket yang telah dimodifikasi 
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3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi ke sekolah tersebut 

dengan cara pengamatan lapangan tentang aktivitas siswa bermain basket sodor 

dalam pembelajaran penjasorkes siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng. Langkah 

ini bertujuan untuk menentukan apakah permainan basket sodor dapat 

diterapkan sebagai pembelajaran penjasorkes di SD Negeri 2 Muneng 

Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung .  

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model permainan bola besar yang dimodifikasi berupa 

permainan basket sodor. Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti 

membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu 

ahli penjas dan satu guru penjasorkes sebagai ahli pembelajaran. 

3.2.3 Uji coba skala kecil 

Setelah membuat produk permainan basket sodor, langkah selanjutnya 

adalah produk diuji cobakan kepada siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng dengan 

sampel 10 siswa. Pengambilan siswa sebagai sampel dilakukan secara random 

sampling dengan tujuan semua siswa memperoleh kesempatan yang sama 

sebagai sampel.  

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan mengenai permainan basket 

sodor, lalu mempraktekkan permainannya. Setelah melakukan uji coba skala 

kecil, siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang dilakukan. Tujuan uji 

coba skala kecil ini adalah mengetahui tanggapan awal dari produk yang 

dikembangkan.  
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3.2.4 Revisi Produk Pertama 

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

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

diujicobakan. 

3.2.5 Uji Coba Lapangan  

Setelah mengetahui hasil analisis uji coba skala kecil serta revisi produk 

pertama. Selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan 

pada 14 siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto Kabupaten 

Temanggung.  

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan mengenai permainan basket 

sodor. Setelah melakukan uji coba lapangan, siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang dilakukan. 

3.2.6 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa model  

pengembangan permainan Bolabasket (basket sodor).  

3.3  Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri dari: 

3.3.1.1 Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diuji coba kepada 

subyek, produk yang dibuat di evaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjas 

(Supriyono, S.Pd, M.Or), dan satu ahli pembelajaran (Dadang Effendi S.Pd.) 
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dengan kualifikasi: (1) Supriyono, S.Pd, M.Or. adalah dosen di FIK UNNES, (2) 

Dadang Effendi, S.Pd. adalah guru Penjas di SD N 2 Muneng Kecamatan 

Candiroto Kabupaten Temanggung. Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi 

fasilitas dan perlengkapan serta efektifitas pembelajaran permainan Bolabasket. 

Untuk menghimpun data dari para ahli digunakan kuesioner. Hasil evaluasi dari 

para ahli yang berupa masukan dan saran terhadap produk yang telah dibuat, 

digunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

3.3.2  Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah:  

1) Evaluasi ahli yang terdiri dari salah satu ahli penjas dan satu ahli 

pembelajaran. 

2) Uji coba skala kecil yang terdiri 10 siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng. 

3) Uji coba lapangan yang terdiri dari 14 siswa  kelas V SD Negeri 2 Muneng. 

3.4 Cetak Biru Produk 

Cetak biru (Blueprint) produk merupakan draf model pengembangan dari 

uji coba pertama yang diperbaiki (direvisi) agar dapat dilaksanakan pada tahap 

selanjutnya (uji skala lapangan). 

3.5 Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari kuesioner yang berupa kritik dan saran dari ahli penjas 

secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi produk. 

Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil pengamatan terhadap siswa 

dalam melakukan permainan basket sodor dan kuesioner siswa terhadap 

penggunaan produk.  
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi ahli 

adalah berbentuk kuesioner dan pengamatan gerak siswa. Kuesioner digunakan 

untuk pengumpulan data dari evaluasi ahli dan uji coba. Alasan memilih 

kuesioner adalah jumlah subyek yang relatif banyak sehingga dapat diambil 

secara serentak dan dalam waktu yang singkat.  

Kepada ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda. Kuesioner ahli 

dititik beratkan pada produk pertama yang dibuat sedangkan kuesioner siswa 

dititik beratkan dalam menggunakan produk. Apakah siswa dapat bermain 

dengan bentuk lapangan dan peraturan permainan yang berbeda dengan 

permainan basket pada umumnya. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan berupa kualitas model permainan 

Bolabasket yang telah dimodifikasi, serta komentar dan saran jika ada. 

Rentangan evaluasi dimulai dari “tidak baik” hingga “sangat baik” dengan cara 

memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

1. Tidak baik   4.  Baik  

2. Kurang baik  5. Sangat Baik 

3. Cukup baik  

Tabel 3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Ahli 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada 

15 
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siswa SD kelas V 

Lembar pengamatan gerak siswa diberikan kepada ahli untuk mengetahui 

atau menilai aspek psikomotor dan afektif siswa. Rentang nilai dimulai dari “tidak 

baik” hingga “sangat baik” dengan cara memberikan skor 1 sampai 5 pada siswa 

sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.  

1. Tidak baik   4.  Baik 

2. Kurang baik  5.  Sangat baik 

3. Cukup baik 

Tabel 3.2 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Pengamatan Gerak Siswa 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotor Kemampuan siswa mempraktekkan gerakan 

dalam permainan Bolabasket yang dimodifikasi 

5 

2 Afektif Menampilkan sikap bermain basket sodor yang 

dimodifikasi, sikap kerjasama, toleransi, jujur, 

dan tanggung jawab 

4 

Kuesioner yang digunakan untuk siswa berupa sejumlah pertanyaan yang 

harus dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Benar” dan “Salah”. 

Faktor yang digunakan dalam kuesioner meliputi aspek kognitif. Cara 

pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Skor Jawaban Kuesioner “Benar” atau “Salah” 

Alternatif jawaban Benar Salah 

Benar 1 0 

Salah 0 1 
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Berikut ini adalah faktor-faktor Indikator dan jumlah butir kuesioner siswa: 

Tabel 3.4 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Siswa 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kognitif Pengetahuan siswa terhadap model 

pengembangan permainan bola basket yang 

dimodifikasi 

10 

 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif.  

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari 

Muhamad Ali (1987:184) yaitu:  

 

   

NP = Nilai dalam %   

n   = nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada table akan disajikan klasifikasi dalam 

persentase. 
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Tabel 3.5 Klasifikasi Persentase 

Persentase Kriteria Klasifikasi 

0 – 20% Tidak Baik Tidak Layak 

20,1 – 40% Kurang Baik Kurang Layak 

40,1 – 70% Cukup Baik Cukup Layak 

70,1 – 90% Baik Layak 

90,1 – 100% Sangat Baik Sangat Layak 

Sumber: Muhamad Ali (Reza Sholah Hakim, 2012:38) 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

Pada dasarnya permainan bola basket atau bola tangan pada anak 

sekolah dasar (SD) hanya berupa dasar-dasar lemparan diantaranya: 

1) Operan dan atas kepala (over head pass) 

2) Operan dan depan dada (chest pass) 

Tujuan pembelajaran bola basket di sekolah dasar adalah untuk mematangkan 

passing sebelum nantinya dalam jenjang sekolah selanjutnya melakukan 

permainan bola basket yang sebenarnya. Tidak semua SD mempunyai alat dan 

halaman yang luas untuk menerapkan permainan, maka dan itu permainan bola 

basket lebih banyak di modifikasi mulai dan ring basket sampai permainan 

karena pada dasarnya anak SD diutamakan dalam bermain yang senang dan 

riang gembira. Hampir semua penerapan pembelajaran bola basket di SD 

dilakukan dengan mempraktekkan permainannya dengan cara lempar tangkap 

menggunakan bola tangan dengan tujuan supaya murid itu paham dulu tentang 

teknik-teknik basket dan yang paling utama anak itu senang dan tidak mudah 

bosan dengan permainan itu dan bisa memanfaatkan sarana prasarana yang 

ada. 

4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal 

Basket Sodor adalah perpaduan permainan basket dan gobak sodor. 

Nama basket sodor berasal dan kata basket dan sodor. Kata basket berarti 

melakukan teknik basket yaitu passing (chest pass, over head pass, bounce 
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pass) dan sodor singkatan dan gobak sodor. Permainan ini terdiri dan dua 

regu, dimana masing-masing regu terdiri dan 6 orang. Permainan ini seperti 

gobak sodor pada umumnya dengan menghadang lawan agar tidak bisa lolos 

melewati garis ke garis sampai ganis terakhir dengan memadukan teknik-teknik 

dalam permainan bola basket seperti teknik passing. Permainan basket sodor 

bertujuan untuk mengenalkan teknik passing dalam permainan bola basket yang 

dipadukan dengan gobak sodor sehingga diharapkan anak bisa aktif dabam 

bergerak, senang, dan tidak mudah jenuh sehingga tujuan pembelajaran tersebut 

tersampaikan melalui bentuk permainan. 

Dalam permainan ini sebelum masuk ke zona I pemain harus bisa 

melewati tim penjaga dan menunggu lemparan passing (chest pass) dan teman 

pasangannya, selanjutnya berusaha masuk ke zona II untuk melakukan 

lemparan passing (over head pass), setelah itu masug ke zona III untuk 

melakukan passing (bounce pass) dan yang terakhir di free area (area bebas) 

untuk melakukan shooting atau lemparan ke arah sasaran. 

4.1.2.1 Sarana dan Prasarana Permainan Basket Sodor 

1. Lapangan 

Lapangan : ukuran panjang 16 meter dan bebar 7 meter (disesuaikan 

dengan lapangan sekolah) digaris menggunakan kapur atau 

bubuk gamping. 
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               Gambar 4.5 Lapangan permainan Basket sodor 

 Sumber: Hasil penelitian (2015) 
2. Peralatan: 

1) Bola Basket Sodor 

 

 

 

  

Gambar 4.6 Bola Basket Sodor 

2) Ring basket sodor terbuat dan bambu dengan diameter 50 cm, tinggi 

2 meter. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Ring Basket Sodor 

3)  Kapur/ abu gamping 

4)  Peluit 

5)  Jam / stopwatch 
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Berikut ini adalah gambar permainan basket sodor : 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Gambar 4.8 Permainan Basket sodor 

Sumber: Hasil penelitian (2015) 
 
Keterangan: 

: Bola 

: Ring hula hoop 

: Pemairi Penyerang 

: Pemain Berjaga 

Zona I  : Chest pass 

Zona II  : Over head pass 

Zona III  : Bounce pass 

Free Area : Bebas 

4.1.2.1.1 Peraturan dan Cara Bermain Permainan Basket Sodor 

1) Lama permainan, yaitu selama 5 menit. Dengan lokasi waktu yang Iebih 

sedikit diharapkan pemain ebth aktif dalam bergerak. 

2) Pemain, berjumlah 10 pemain setiap regunya terdapat 4 pemain dan 2 

pemain pengganti. 
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3) Cara bermain permainan mi yaitu: (1) Sebelum permainan dimulai diadakan 

undian, yang kalah sebagal team penjaga dan yang menang sebagai team 

penyerang, (2) Regu penjaga menempati garisnya masing-masing dengan 

kedua atau salah satu kaki berada diatas garis, sedangkan regu penyerang 

slap untuk menerobos hadangan, (3) Permainan dimulai setelah wasit 

membunyikan peluit, (4) Penyerang berusaha melewati garis depan atau 

garis berikutnya dengan menghindari tangkapan atau sentuhan pihak 

penjaga, dan melakukan passing yang berbeda-beda disetiap zona yaitu 

zona I melukukan passing (chest pass), zona II passing (over head pass), 

zona III passing (bounce pass) dan selanjutnya di free area (area bebas) 

untuk melakukan lemparan ke arah sasaran, (5) Penjaga berusaha 

menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi kedua kaki atau salah 

satu kaki berpijak pada garis, sedangkan kaki yang satu lagi melayang, (6) 

Permainan dinyatakan salah apabila kedua kaki keluar garis lapangan atau 

mengganggu jalannya permainan, (7) Pergantian pemain penyerang menjadi 

penjaga atau sebaliknya jika batas waktu yang ditentukan sudah habis atau 

selesai. 

4) NiIai pemain yaitu apabila pemain bisa memasuki area bebas akan 

memperoleh point I dan selanjutnya kalau pemain dapat memasukkan bola 

ke arah sasaran akan mendapatkan point tambahan 1. 

5) Wasit, tugas wasit memimpin jalannya permainan dan mengawasi gerakan 

siswa. 

6) Penentuan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh 

setelah waktu yang ditentukan berakhir. 
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4.1.3 Validasi Ahli 

4.1.3.1 Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model permainan basket sodor pada siswa 

kelas V sekolah dasar sebelum diujicobakan dalam uji skala kecil, perlu 

dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang penelitian mi. Untuk 

memvalidasi produk yang dihasilkan, peneliti melibatkan satu ahli penjas yang 

berasal dan dosen FIK UNNES, yaltu Supriyono, S.Pd. M.Or dan satu ahli 

pembelajaran penjasorkes di SD Negeri 2 Muneng yaitu Dadang Effendi S.Pd. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permamnan basket sodor, untuk ahli dan guru penjas sekolah dasar disertai 

lembar evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui pendapat para ahli 

terhadap model permainan basket sodor supaya lebih efektif dan efisien untuk 

proses pembelajaran penjasorkes bagi siswa sekolah dasar. Adapun lembar 

evaluasi tersebut terdiri dan tiga bagian yaitu: 

1. Lembar evaluasi kualitas 

Lembar evaluasi kualitas berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas dan 

produk yang dibuat yaitu model permainan basket sodor. Pada lembar 

evaluasi kualitas menggunakan skala Iikefl dengan rentang nilai mulai dan 1 

sampai dengan 5. 

2. Lembar komentar dan saran umum 

Pada embar ini, para ahli diharapkan mengisi komentar dan saran untuk 

produk awal yang dibuat berupa saran terhadap bagian yang direvisi, alasan 

direvisi maupun saran perbaikan. 
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3. Kesimpulan 

Para ahli diharapkan untuk memberikan kesimpulan apakah model 

permainan basket sodor telah dinyatakan (a) Layak untuk digunakan/uji coba 

skala kecil tanpa revisi, (b) Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil 

dengan revisi sesuai saran, (c) Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala 

kecil. 

4.1.3.2 Deskripsi Data Validasi AhIi 

Data yang diperoleh dan pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah model permainan basket sodor dapat 

digunakan sebagai uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. 

4.1.3.3 Revisi draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan penilaian dan ahli penjas dan ahli pembelajaran pada 

produk, maka dapat segera dilaksanakan pada uji coba skala kecil. 

4.2 Hasil Analisis Data pada Uji Coba Skala Kecil 

Uji coba skala kecil dilakukan pada tanggal 16 September 2015, produk 

diuji cobakan dalam skala kecil pada 10 siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng 

Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Uji coba mi bertujuan untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kelemahan, 

kekurang an, ataupun keefektifan produk saat digunakan oleh siswa. 

Data yang diperoleh dan uji coba skala kecil ini digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba 

lapangan. Uji coba skala kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

awal dan produk yang dikembangkan. Data uji coba skala kecil dihimpun dengan 

menggunakan kuesioner dan pengamatan lapangan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji skala kecil, frekuensi 

pengamatan gerak siswa ketika melakukan permainan basket sodor dihhat pada 

tabel: 

       Tabel 4.6 Pengamatan Gerak (Psikomotor) Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Hasil penelitian (2015) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh dalam uji skala kecil terdapat tingkat 

kemampuan melakukan chest pass, over head pass, bounce pass, dan 

melempar bola ke dalam sasaran atau ring (basket sodor). Dalam permainan 

basket sodor persentase chest pass diperoleh sebesar 84%, sehingga termasuk 

dalam kriteria baik. Dalam permainan basket sodor persentase over head pass 

diperoleh sebesar 84% sehingga termasuk dalam kriteria baik. Dalam permainan 

basket sodor persentase bounce pass diperoleh sebesar 90% sehingga 

termasuk dalam kriteria baik. Dalam permainan basket sodor persentase 

melempar bola ke dalam sasaran atau ring (basket sodor) diperoleh sebesar 
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90% sehingga termasuk dalam kriteria baik. Rata-rata aspek psikomotor siswa 

diperoleh sebesar 87%, sehingga termasuk dalam kriteria baik. 

Aspek afektif siswa ketika melakukan permainan basket sodor dilihat pada tabet: 

        Tabel 4.7 Aspek Afektif Siswa Melakukan Permainan Basket sodor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Hasil penelitian (2015) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh dalam uji skala kecil terdapat aspek 

afektif siswa atau sikap yang diharapkan mengenai kerjasama, disiplin, jujur, dan 

tanggung jawab. Dalam permainan basket sodor persentase kerjasama diperoleh 

sebesar 80%, sehingga termasuk dalam kriteria baik. Dalam permainan basket 

sodor persentase disiplin diperoteh sebesar 80% sehingga termasuk dalam 

kriteria baik. Dalam permainan basket sodor persentase jujur diperoleh sebesar 

82% sehingga termasuk dalam kriteria baik. Dalam permainan basket sodor 

persentase tanggung jawab diperoleh sebesar 84% sehingga termasuk dalam 

kriteria balk. Rata-rata aspek afektf siswa diperoleh sebesar 81,5%, sehingga 

termasuk dalam kriteria baik. Secara keseluruhan aspek afektif siswa dalam uji 

coba skala kecil termasuk dalam kriteria baik. 
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Berikut tabel hasil kuesioner pada uji coba skala kecil: 

       Tabel 4.8 Hasil Kuesioner Siswa dalam Uji Coba Skala Kecil 

No. Aspek yang Dinilai Jawaban % Kriteria 

ASPEK KOGNITIF 

1 Didafam permainan basket sodor teknik 

passing yang digunakan adalah... 

Benar 100 Sangat 

balk 

2 Teknik passing yang digunakan pada saat di 

zona II adalah... 

Benar 90 baik 

3 Berikut kesalahan dalam melakukan bounce 

pass Bolabasket yang terdapat dalam 

permainan basket sodor, kecuali... 

Salah 70 Cukup 

baik 

4 Teknik passing (over head pass) dilakukan 

pada zona... 

Salah 100 Sangat 

baik 

5 Di dalam permainan basket sodor tim 

penyerang akan di katakan mati, kecuali... 

Benar 70 Cukup 

baik 

6 Berikut lama permainan dalam basket sodor 

adalah... 

Salah 70 Cukup 

baik 

7 Di bawah ini teknik yang benar pada saat 

melakukan chest pass adalah... 

Benar 100 baik 

8 Jika pemain memantul-mantulkan bola 

dengan kedua tangannya, maka dribble 

tersebut tidak sah, maka cara menggiring 

bola yang dibenarkan dalam permainan 

Bolabasket adalah.... 

Benar 90 Baik 

9 Memasukkan bola ke dalam sasaran atau ke 

dalam ring disebut.. 

Salah 60 Cukup 

baik 

10 Pada dribble bola rendah pantulan bola 

adalah setinggi lutut, sedangkan pada dribble 

bola tinggi pantulan bola adalah.... 

Benar 90 baik 

       Sumber: Hasil Kuesioner Uji Coba Skala kecil (N=10)  
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Berdasarkan data pada hash kuesioner tanggapan siswa terhadap model 

permainan basket sodor dalam aspek kognitif didapat rata-rata persentase 

pilihan jawaban yang sesuai yaltu 84%. Sehingga permainan basket sodor 

termasuk dalam kriteria baik. 

4.2.1 Pengukuran Kualitas Produk oleh Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran 

Pengukuran kualitas produk diujicobakan kepada ahli penjas dan ahli 

pembelajaran untuk memperoleh data secara kualitatif agar produk yang 

dihasilkan dapat sesuah dengan karakteristik siswa sekolah dasar terutama 

siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng, peneliti menggunakan angket di mana ahli 

penjas dan ahli pembelajaran memberikan tanggapan terhadap produk yang 

telah dibuat. Berikut ini adalah tabel hasil lembar evaluasi kualitas produk dan 

ahli pada uji coba skala kecil, yaitu: 

         Tabel 4.9 Hasil Lembar Evaluasi Kualitas 

No. 

 

Keterangan Skor penilaian 

. .Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Jumlah 61 62 

2. Rata-rata 4.06 4.13 

3. Persentase 81.33 % 82.67 % 

         Sumber: Hasil angket ahil penjas dan ahli pembelajaran (2015) 

         Tabel 4.10 Saran Perbaikan Model Permainan 

No. Responden Ahli Saran 

1 Supriyono S.Pd, M.Or a. Perlu peningkatan pemahaman 

aturan permainan pada siswa. 

b. Garis lapangan dipertebal supaya 

lebih terlihat. 

2 Dadang Effendi, S.Pd Ukuran lapangan agar diperluas 

supaya permainan tidak sering mati. 

        Sumber: Hasil angket ahli penjas dan ahli pembelajaran (2015) 
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Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, terlihat beberapa saran dan para ahli, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengembangan permainan basket 

(basket sodor) terlihat kurang maksimal. Hal ini disebabkan, siswa kurang 

mampu memahami teknik passing yang benar. Oleh karena itu, penlu adanya 

revisi pada model pengembangan permainan basket (basket sodor) agar dapat 

lebih maksimal dan dapat berhasil sehingga model pengembangan permainan 

basket (basket sodor) dapat dinyatakan layak digunakan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran penjasorkes pada siswa sekolah dasar. 

4.3 Deskripsi Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan hasil uji coba skala kecil yang diperoleh melalui kuesioner 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek siswa dapat melakukan passing (chest pass) dalam permainan basket 

sodor, didapat persentase 84%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

maka aspek ini telah memenuhi kritenia baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

2. Aspek siswa dapat melakukan passing (over head pass), didapat persentase 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek siswa dapat melakukan passing (bounce pass), didapat persentase 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek siswa dapat melempar bola ke sasaran, didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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5. Aspek kerjasama saat bermain permainan basket sodor, didapat persentase 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek disiplin saat bermain permainan basket sodor, didapat persentase 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7. Aspek kejujuran saat bermain permainan basket sodor, didapat persentase 

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

memenuhi kriteria balk sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek tanggung jawab saat bermain permainan basket sodor, didapat 

persentase 84%. Berdasarkan kriteria yang t&ah ditetapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek dalam permainan basket sodor teknik passing yang digunakan, 

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

aspek tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

10. Aspek teknik passing yang digunakan pada saat di zona II, didapat 

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

tersebut telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11. Aspek kesalahan dalam melakukan bounce pass Bolabasket yang terdapat 

dalam permainan basket sodor kecuali., didapat persentase 70%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek tersebut telah 

memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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12. Aspek teknik passing (over head pass) dilakukan pada zona, didapat 

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

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

13. Aspek dalam permainan basket sodor tim penyerang akan di katakan mati, 

kecuali, didapat persentase 70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

14. Aspek lama permainan dalam basket sodor, didapat persentase 70%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

15. Aspek teknik yang benar pada saat melakukan chest pass, didapat 

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

telah memenuhi kriteria sangat balk sehingga aspek mi dapat digunakan. 

16. Aspek pemain memantul-mantulkan bola dengan kedua tangannya, maka 

dribble tersebut tidak sah, maka cara menggiring bola yang dibenarkan 

dalam permainan Bolabasket, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang telah diterapkan, maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

17. Aspek memasukkan bola ke dalam sasaran atau ke dalam ring, didapat 

persentase 60%. Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan, maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria cukup balk sehirigga aspek ini dapat digunakan. 

18. Aspek pada dribble bola rendah pantulan bola adalah setinggi lutut, 

sedangkan pada dribble bola tinggi pantulan bola, didapat persentase 90%. 

Berdasarkari kriteria yang telah diterapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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Penilaian mengenai produk atau model permainan basket sodor menurut 

siswa dipaparkan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dan aspek 

psikomotorik, afektif dan kognitif. Berikut gambaran masing-masing aspek produk 

atau model permainan basket sodor dalam uji coba skala kecil: 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 4.9 Diagram Persentase Aspek Produk atau Model 
Permainan Basket Sodor Uji Coba Skala kecil 

 
Keterangan: 

Psikomotor  

Afektif 

Kognitif 

 

Berdasarkan gambar diagram tersebut, diketahui bahwa pada skala kecil 

aspek psikomotorik diperoleh persentase jawaban sesuai sebesar 87%, 

sehingga termasuk dalam kriteria baik. Dalam aspek ini, siswa mampu 

melakukan keterampilan gerak yang baik sehingga siswa mudah melakukan 

permainan basket sodor. Namun bagi siswa yang pasif perlu adanya 

penyesuaian dalam melakukan permainan basket sodor. Aspek afektif diperoleh 

jawaban sesuai sebesar 81,5%, sehingga termasuk dalam kriteria balk. Dalam 

aspek ini, siswa dapat belajar mengenai kerjasama, disiplin, kejujuran, dan 

tanggung jawab dalam melakukan permainan basket sodor. Aspek kognitif 
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diperoleh jawaban sesuai sebesar 84%, sehingga termasuk dalam kriteria baik. 

Sebagian besar siswa mengetahui dan memahami permainan basket sodor 

sehingga siswa mampu melakukan permainan basket sodor. 

Secara keseluruhan tanggapan siswa terhadap permainan basket sodor 

dalam kategori baik yaitu sebesar 84,16%, sehingga permainan basket sodor 

dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto 

Kabupaten Temanggung. 

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model permainan 

basket sodor diujicobakan dalam skala kecil pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Muneng, perlu untuk dicari solusi dan pemecahannya. Hal itu sangat perlu 

dilakukan sebagai perbaikan terhadap model tersebut. Berikut ini adalah 

berbagai permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan pada skala 

kecil: 

1. Ring 

2. Pemain pengganti 

3. Peraturan 

4. Garis Lapangan 

5. Zona 

4.4 Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala kecil 

Berdasarkan saran dan ahli dan pakar pembelajaran penjas Sekolah 

Dasar (SD) pada produk atau model yang telah diujicobakan ke dalam uji skala 

kecil, maka dapat segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk 

berdasarkan saran ahli dan pakar pembelajaran penjas Sekolah Dasar terhadap 

kendala dan permasalahan yang muncul setelah uji coba skala kecil.Proses 

revisi adalah sebagai berikut: 
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1. Ring (basket sodor) 

Untuk lebih memudahkan siswa dalam memasukkan bola ke dalam sasaran 

atau ring (basket sodor) maka di sediakan 2 sasaran atau ring (basket sodor). 

2. Pemain pengganti 

Untuk memperlancar jalannya permainan maka di sediakan pemain 

pengganti supaya siswa tetep fokus dengan permainan tersebut dan tidak 

kecapekan sebelum permainan selesai. 

3. Peraturan 

Untuk memudahkan siswa dalam bermain permainan basket sodor, perlu 

adanya kejelasan peraturan mengenai jalannya permainan. 

4. Garis Lapangan 

Garis tepi pada lapangan permainan basket sodor yang awalnya bergaris 

tipis dipertebal lagi supaya lapangan terlihat jelas. 

5. Zona 

Supaya anak mudah aktif bergerak dan paham dengan teknik bola basket 

maka dibuatkan zona yaitu zona I passing (chest pass), zona II passing (over 

head pass) dan zona III passing (bounce pass). 

4.4.1 Draft Permainan Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Basket Sodor adalah perpaduan permainan basket dan gobak sodor. 

Nama basket sodor berasal dan kata basket dan sodor. Katabasket berarti 

melakukan teknik basket yaitu passing (chest pass, over head pass, bounce 

pass) dan sodor singkatan dan gobak sodor. Permainan ini terdiri dan dua regu, 

dimana masing-masing regu terdiri dan 6 orang. Permainan ini seperti gobak 

sodor pada umumnya dengan menghadang lawan agar tidak bisa bios melewati 
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garis ke garis sampai garis terakhir dengan memadukan teknik-teknik dalam 

permainan Bolabasket seperti teknik passing. Permainan basket sodor bertujuan 

untuk mengenalkan teknik passing dalam permainan Bolabasket yang dipadukan 

dengan gobak sodor sehingga diharapkan anak bisa aktif daiam bergerak, 

senang, dan tidak mudah jenuh sehingga tujuan pembelajaran tersebut 

tersampaikan melalui bentuk permainan. 

Dalam permainan ini sebelum masuk ke zona I pemain harus bisa 

melewati tim penjaga dan menunggu lemparan passing (chest pass) dan teman 

pasangannya, selanjutnya berusaha masug ke zona II untuk melakukan 

lemparan passing (over head pass), setelah itu masug ke zona III untuk 

melakukan passing (bounce pass) dan yang terakhir di free area (area bebas) 

untuk melakukan shooting atau lemparan ke arah sasaran. 

4.4.1.1 Sarana dan Prasarana 

1. Lapangan ukuran panjang 16 meter dan lebar 7 meter (disesuaikan 

dengan lapangan sekolah) digaris menggunakan kapur atau abuk 

gamping. 

 

 

 

 

 

            Gambar 4.10 Lapangan Permainan Basket Sodor 
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2. Peralatan: 

1) Bola Basket Sodor 

 

 

 

 

       Gambar 4.11 Bola Basket Sodor 

2) Ring (basket sodor) terbuat dan bambu dengan diameter 50 cm, tinggi 

2 meter. 

 

 

 

 

       Gambar 4.12 Ring Basket Sodor 

3) Kapur / abu gamping 

4) Peluit 

5) Jam / stopwatch 

4.4.1.2 Peraturan permainan basket sodor 

1) Lama permainan, yaitu selama 5 menit. Dengan lokasi waktu yang lebih 

sedikit diharapkan pemain Iebih aktif dalam bergerak. 

2) Pemain, berjumlah 10 pemain setiap regunya terdapat 4 pemain dan 2 

pemain pengganti. 

3) Cara bermain permainan ini yaitu: (1) Sebelum permainan dimulai 

diadakan undian, yang kalah sebagal team penjaga dan yang menang 
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sebagal team penyerang, (2) Regu penjaga menempati garisnya masing-

masing dengan kedua atau salah satu kaki berada diatas garis, 

sedangkan regu penyerang slap untuk menerobos hadangan, (3) 

Permainan dimulal setelah wasit membunyikan peluit, Penyerang 

berusaha melewati garis depan atau garis berikutnya dengan 

menghindari tangkapan atau sentuhan pihak penjaga, dan melakukan 

passing yang berbeda-beda disetiap zona yaltu zona I melukukan passing 

(chest pass), zona II passing (over head pass), zona III passing (bounce 

pass) dan selanjutnya di free area (area bebas) untuk melakukan 

lemparan ke arah sasaran, (5) Penjaga berusaha menyentuh penyerang 

dengan tangan dalam posisi kedua kaki atau salah satu kaki berpijak 

pada garis, sedangkan kaki yang satu lagi melayang, (6) Permainan 

dinyatakan salah apabila kedua kaki keluar garis lapangan atau 

mengganggu jalannya permainan, (7) Pergantian pemain penyerang 

menjadi penjaga atau sebaliknya jika batas waktu yang ditentukan sudah 

habis atau selesai. 

4) NiIai pemain yaltu apabila pemain bisa memasuki area bebas akan 

memperoleh point 1 dan selanjutnya kalau pemain dapat memasukkan 

bola ke arah sasaran akan mendapatkan point tambahan 1. 

5) Wasit, tugas wasit memimpin jalannya permainan dan mengawasi 

gerakan siswa. 

6) Penentuan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh 

setelah waktu yang ditentukan berakhir. 
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Berikut ini adalah gambar permainan basket sodor: 

 

 

 

 

 

             Gambar 4.13 Permainan basket sodor 

     Keterangan: 

: Bola 

: Ring hula hoop 

: Pemairi Penyerang 

: Pemain Berjaga 

Zona I  : Chest pass 

Zona II  : Over head pass 

Zona III  : Bounce pass 

Free Area : Bebas 

Cara bermain: 

1. Sebelum permainan dimulai diadakan undian, yang kalah sebagai 

team penjaga dan yang menang sebagai team penyerang. 

2. Regu penjaga menempati garisnya masing-masing dengan kedua 

atau salah satu kaki berada diatas garis, sedangkan regu penyerang 

siap untuk menerobos hadangan. 

3. Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit. 
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4. Penyerang berusaha melewati garis depan atau garis berikutnya 

dengan menghindari tangkapan atau sentuhan pihak penjaga, dan 

melakukan passing yang berbeda-beda disetiap zona yaitu zona I 

melukukan passing (chest pass), zona II passing (over head pass), 

zona III passing (bounce pass) dan selanjutnya di free area (area 

bebas) untuk melakukan lemparan ke arah sasaran. 

5. Penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi 

kedua kaki atau salah satu kaki berpijak pada garis, sedangkan kaki 

yang satu lagi melayang. 

6. Permainan dinyatakan salah apabila kedua kaki keluar garis lapangan 

atau mengganggu jalannya permainan. 

7. Pergantian pemain penyerang menjadi penjaga atau sebaliknya jika 

batas waktu yang ditentukan sudah habis atau selesai. 

4.5 Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba skala kecil Iangkah berikutnya 

adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uj coba 

skala kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan dalam lingkungan 

sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan oleh siswa kelas V SD Negeri 2 

Muneng yang berjumlah 14 siswa. Data uji coba lapangan dihimpun dengan 

menggunakan kuesioner dan pengamatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba lapangan, hasIL 

pengamatan gerak anak ketika melakukan permainan basket sodor dilihat pada 

tabel: 
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No Nama Siswa Tingkat Kemampun 

Chest 
Pass 

Over 
head 
pass 

Bounce 
pass 

Lemparan 
ke dalam 
sasaran 

1 Ahmad Efendi C 4 4 5 4 

2 AU Masruri 4 5 4 5 

3 Andri Hermawan 4 4 4 4 

4 Avina Budi Maryani 5 4 5 5 

5 Dodi Setiawan 4 4 4 5 

6 Dyan Chomariyan 4 4 4 5 

7 Elisa Rahayu 4 4 5 4 

8 Fatchul Huda 5 4 5 5 

9 Ica Wulan Sarifah 4 5 4 4 

10 Lusi Ernawati 4 4 5 4 

11 MiryaTrisnoA 4 5 4 4 

12 Nasywa Shahida 5 5 5 5 

13 Siti Safaatun 5 5 4 5 

14 Zuvina Farohatun C 4 5 5 4 

Jumlah 60 62 63 63 

Rata-rata 4.28 4.42 4.5 4.5 

Persentase 85.71 % 88.57 % 90 % 90 % 

         Sumber: Hasil Penelitian (2015) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh dalam uji coba lapangan terdapat 

tingkat kemampuan chest pass, over head pass, bounce pass, dan melempar ke 

arah sasaran (hula hoop). Dalam permainan basket sodor aspek chest pass 

diperoleh persentase sebesar 85,71%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat 

baik. Dalam permainan basket sodor aspek over head pass diperoleh persentase 

sebesar 85,57%, sehrngga termasuk dalam kriteria baik. Dalam permainan 

basket sodor aspek bounce pass diperoleh persentase sebesar 90% sehingga 

termasuk dalam kriteria sangat balk. Dalam permainan basket sodor aspek 

melempar bola ke sasaran diperoleh persentase sebesar 90%, sehingga 
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termasuk dalam kriteria sangat balk. Secara keseluruhan aspek psikomotor 

siswa dalam melakukan permainan basket sodor pada uji coba lapangan 

diperoleh rata-rata 87,82% dengan kriteria baik. 

Dalam permainan basket sodor, terdapat aspek mengenai sikap siswa saat 

melakukan permainan seperti kerjasama, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. 

Aspek afektif siswa ketika melakukan permainan basket sodor pada uji coba 

lapangan dilihat pada tabel sebagal berikut: 

        Tabel 4.14 Aspek Afektif Siswa Melakukan Permainan basket sodor 

No Nama Tingkat Kemampun 

Kerjasama Disiplin Jujur Tanggung 
Jawab 

1 Ahmad Efendi C 4 4 5 5 

2 Ali Masruri 4 5 4 4 

3 Andri Hermawan 4 4 5 5 

4 Avina Budi Maryani 4 4 3 4 

5 Dodi Setiawan 4 4 3 4 

6 Dyan Chomariyan 4 4 5 5 

7 Elisa Rahayu 4 4 5 4 

8 Fatchul Huda 4 4 4 5 

9 Ica Wulan Sarifah 4 5 4 4 

10 Lusi Ernawati 4 4 4 4 

11 MiryaTrisnoA 4 4 5 5 

12 Nasywa Shahida 4 4 4 5 

13 Siti Safaatun 4 4 4 5 

14 Zuvina Farohatun C 4 4 3 4 

Jumlah 56 58 58 59 

Rata-rata 4 4.14 4.14 4.21 

Persentase 80 % 82.85 % 82.85 % 84.28 % 

         Sumber : Hasil penelitian (2015) 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh dalam uji coba lapangan terdapat 

aspek afektif siswa atau sikap yang diharapkan mengenai kerjasama, disiplin, 

jujur, dan tanggung jawab. Dalam permainan basket sodor persentase kerjasama 

diperoleh sebesar 80%, sehingga termasuk dalam kriteria baik. Dalam permainan 

basket sodor persentase disiphn diperoleh sebesar 82,85% sehingga termasuk 

dalam kriteria baik. Daam permainan basket sodor persentase jujur diperoleh 

sebesar 82,,85% sehingga termasuk dalam kriteria balk. Dalam permainan 

basket sodor persentase tanggung jawab diperoleh sebesar 84,28% sehingga 

termasuk dalam kriteria baik. Secara keseluruhan rata-rata aspek afektif siswa 

dalam uji coba lapangan diperoleh persentase sebesar 82,49% sehingga 

termasuk dalam kriteria baik. 

Berikut tabel hasil kuesioner pada uji coba lapangan: 

       Tabel 4.15 Hasil Kuesioner Siswa Uji Coba Lapangan 

No. Aspek yang dinilai Jawaban % Kriteria 

ASPEK KOGNITIF 

1. Didalam permainan basket sodor teknik 

passing yang digunakan adalah... 

Benar  90 Baik 

2. Teknik passing yang digunakan pada 

saat di zona II adalah... 

Salah 90 Baik 

3. Berikut kesalahan dalam melakukan 

bounce pass Bolabasket yang terdapat 

dalam permainan basket sodor, kecuali... 

Benar 80 Baik 

4. Teknik passing (over head pass) 

dhlakukan pada zona... 

Benar 100 Sangat 

Baik 

5. Di dalam permainan basket sodor tim 

penyerang akan di katakan mati, 

kecuali... 

Benar 90 Sangat 

Baik 

6. Berikut lama permainan dalam basket 

sodor adalah... 

Benar  80 Sangat 

Baik 
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7. Di bawah mi teknik yang benar pada saat 

melakukan chest pass adalah... 

Ya  80 Sangat 

Baik 

8. Jika pemain memantul-mantulkan bola 

dengan kedua tangannya, maka dribble 

tersebut tidak sah, maka cara menggiring 

bola yang dibenarkan dalam permainan 

Bola basket adalah.... 

Benar 100 Sangat 

Baik 

9. Memasukkan bola ke dalam sasaran 

atau ke dalam ring disebut.. 

Benar 100 Sangat 

Baik 

10. Pada dribble bola rendah pantulan bola 

adalah setinggi lutut, sedangkan pada 

dribble bola tinggi pantulan bola adalah. 

Benar  100 Sangat 

Baik 

       Sumber: Hasil Kuesioner Uji Coba lapangan (N=14) 

Berdasarkan data pada hasil kuesioner tanggapan siswa terhadap 

model permainan basket sodor didapat rata-rata persentase pilihan jawaban 

yang sesuai yaitu 91%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

permainan basket sodor telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat 

dikatakan layak dan dapat diterapkan bagi siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng 

Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. 

4.5.1 Pengukuran Kualitas Produk oleh AhIi Penjas dan AhIi Pembelajaran 

Pengukuran kualitas produk diujicobakan kepada ahli penjas dan ahli 

pembelajaran untuk memperoleh data secara kualitatif agar produk yang 

dihasilkan dapat sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar terutama siswa 

kelas V SD Negeri 2 Muneng, peneliti menggunakan angket di mana ahli penjas 

dan ahli pembelajaran memberikan tanggapan terhadap produk yang telah 

dibuat. Berdasarkan hash pengisian angket mengenai produk atau model 

permainan, berikut persentase jawaban pada uji coba lapangan: 
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       Tabel 4.14 Hasil Lembar Evaluasi Kualitas (uji coba lapangan) 

No Keterangan Skor Penilaian 

Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Jumlah 62 64 

2. Rata-rata 4.13 4.26 

3. Persentase 82.66 % 85.33 % 

       Sumber: Hasil angket ahli penjas dan ahli pembelajaran 2015 

       Tabel 4.15 Saran Perbaikan Model Permainan 

No Responden Ahli Saran 

1. Supriyono S.Pd, M.Pd. Pengembangan dapat dilaksanakan 

pembelajaran di SD pada umumnya 

2. Dadang Effendi S.Pd a. Ada perkembangan 

b. Agar dipisahkan antara yang 

terampil dengan yang tidak 

terampil. 

Sumber: Hasil angket ahli penjas dan ahli pembelajaran 2015 

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh data dan ahli penjas dan ahli 

pembelajaran, dengan persentase rata-rata untuk ahli penjas sebesar 82,66% 

(balk) dan ahli pembelajaran sebesar 85,33% (balk). Rata-rata angket ahli 

dengan persentase sebesar 83,99% (baik). Dan dan saran ahli-ahli dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan model pengembangan permainan basket 

sodor telah mengalami perbaikan dan memenuhi standar kelayakan melalui uji 

coba. Meskipun demikian, produk yang dihasilkan masih mengalami proses 

penyempurnaan, sehingga tetap perlu adanya revisi sewaktu-waktu apabila 

terjadi suatu masalah yang tidak pernah terduga.  

4.6 Deskripsi Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang diperoleh melalui kuesioner 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Aspek siswa melakukan chest pass dalam permainan basket sodor, didapat 

persentase 85,71%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek 

ini telah memenuhi kriteriabaik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek siswa melakukan over head pass, didapat persentase 88,57%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek mi telah memenuhi 

kriteria balk sehingga aspek mi dapat digunakan. 

3. Aspek siswa melakukan bounce pass, didapat persentase 90%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi kriteriabaik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek siswa melakukan lemparan ke dalam ring atau sasaran, didapat 

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

telah memenuhi kriteriabaik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek kerjasama saat bermain permainan basket sodor, didapat persentase 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek disiplin saat bermain permainan basket sodor, didapat persentase 

82,85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7. Aspek kejujuran saat bermain permainan basket sodor, didapat persentase 

82,85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria balk sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek tanggung jawab saat bermain permainan basket sodor, didapat 

persentase 84,28%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek 

mi telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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9. Aspek dalam permainan basket sodor teknik passing yang digunakan, 

didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka 

aspek tersebut telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

10. Aspek teknik passing yang digunakan pada saat di zona II didapat 

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

tersebut telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11. Aspek kesalahan dalam melakukan bounce pass Bolabasket yang terdapat 

dalam permainan basket sodor, kecuali, didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek tersebutlah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

12. Aspek teknik passing (over head pass) dilakukan pada zona, persentase 

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

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek inidapat digunakan. 

13. Aspek dalam permainan basket sodor tim penyerang akan di katakan mati, 

kecuali, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

14. Aspek lama permainan dalam basket sodor, didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria balk sehingga aspek ini dapat digunakan. 

15. Aspek teknik yang benar pada saat melakukan chest pass, didapat 

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

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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16. Aspek pemain memantul-mantulkan bola dengan kedua tangannya, maka 

dribble tersebut tidak sah, maka cara menggiring bola yang dibenarkan 

dalam permainan Bolabasket, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah diterapkan, maka aspek mi telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek mi dapat digunakan. 

17. Aspek memasukkan bola ke dalam sasaran atau ke dalam ring, didapat 

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

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

18. Aspek dribble bola rendah pantulan bola adalah setinggi lutut, sedangkan 

pada dribble bola tinggi pantulan bola, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan, maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

Penilaian mengenai produk atau model permainan basket sodor 

menurut siswa dipaparkan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dan 

aspek psikomotorik, kognitif dan afektif. Berikut gambaran masing-masing aspek 

produk atau model permainan basket sodordalam uji coba lapangan: 

 

 

 

 

 

 

 
            Gambar 4.14 Diagram Persentase Aspek Produk atau Model 

Permainan Basket sodor Uji Coba lapangan 
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Keterangan: 

Psikomotor 

Afektif 

Kognitif 

 

Berdasarkan gambar diagram tersebut, diketahui bahwa pada uji 

cobalapangan aspek psikomotorik diperoleh persentase jawaban sesual sebesar 

87,82%, sehingga termasuk dalam kriteria balk. Dalam uji coba lapangan masih 

terdapat beberapa siswa yang kurang terampil saat permainan basket sodor 

berlangsung, namun secara umum siswa mampu melakukan permainan basket 

sodor. Aspek kognitif diperoleh jawaban sesual sebesar 91%, sehingga termasuk 

dalam kriteria sangat baik. Sebagian besar siswa mengetahui dan memahami 

permainan basket sodor sehingga siswa mampu melakukan model permainan. 

Aspek afektif diperoleh jawaban sesuai sebesar 82,49%, sehingga termasuk 

dalam kriteria baik. Dalam aspek ini, siswa dapat bekerjasama dalam permainan, 

meskipun ada beberapa siswa yang kurang bisa berkerjasama dengan team 

mereka. Secara keseluruhan tanggapan siswa terhadap permainan basket sodor 

dalam kategori baik yaitu sebesar 87,10%, sehingga permainan basket sodor 

dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto 

Kabupaten Temanggung. 

4.6.1 Hasil Akhir 

Hasil akhir dan kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model pengembangan permainan basket sodor, berdasarkan data pada saat uji 

coba skala kecil (N=1O) dan uji coba lapangan (N14). 
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Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dilakukan beberapa revisi meliputi: 

1) Memberikan pujian dan motivasi kepada siswa agar selalu semangat. 

2) Kedekatan dengan siswa yang sudah terjalin harus tetap dijaga. 

4.7 Prototipe Produk 

Basket Sodor adalah perpaduan permainan basket dan gobak sodor. 

Nama basket sodor berasal dari kata basket dan sodor. Kata basket berarti 

melakukan teknik basket yaitu passing (chest pass, over head pass, bounce 

pass) dan sodor singkatan dan gobak sodor.Permainan ini terdiri dan dua regu, 

dimana masing masing regu terdiri dan 6 orang. Permainan ini seperti gobak 

sodor pada umumnya dengan menghadang lawan agar tidak bisa lobs mebewati 

garis ke garis sampai garis terakhir dengan memadukan teknik-teknik dalam 

permainan Bolabasket seperti teknik passing. Permainan basket sodor bertujuan 

untuk mengenalkan teknik passing dalam permainan Bolabasket yang dipadukan 

dengan gobak sodor sehingga diharapkan anak bisa aktif dalam bergerak, 

senang, dan tidak mudah jenuh sehingga tujuan pembelajaran tersebut 

tersampaikan melalui bentuk permainan. Dalam permainan mi sebelum masuk 

ke zona I pemain harus bisa melewati tim penjaga dan menunggu bemparan 

passing (chest pass) dan teman pasangannya, selanjutnya berusaha masug ke 

zona II untuk melakukan lemparan passing (over head pass), setelah itu masug 

ke zona III untuk melakukan passing (bounce pass) dan yang terakhir di free 

area (area bebas) untuk melakukan shooting atau lemparan ke arah sasaran. 
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4.7.1 Sarana dan Prasarana 

1. Lapangan 

Lapangan: ukuran panjang 16 meter dan lebar 7 meter (disesuaikan 

dengan lapangan sekolah) digaris menggunakan kapur atau 

abuk gamping. 

 

 

              
 
 
 
 
                Gambar 4.15 Lapangan permainanBasket Sodor  
                                      (Sumber: Hasil Penelitian 2015) 
 

2. Peralatan: 

1) Bola Basket Sodor 

 

 

 

 Gambar 4.16 Bola Basket Sodor 

2) Ring (basket sodor) terbuat dan bambu dengan diameter 50 cm, 

tinggi 2 meter. 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Ring Basket Sodor 

3)  Kapur/abu gamping 

4)  Peluit 

5)  Jam/stopwatch 
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4.7.2 Peraturan permainan Basket Sodor 

1) Lama permainan, yaitu selama 5 menit. Dengan lokasi waktu yang lebih 

sedikit diharapkan pemain Iebih aktif dalam bergerak. 

2) Pemain, berjumlah 10 pemain setiap regunya terdapat 4 pemain dan 2 

pemain pengganti. 

3) Nilai pemain yaitu apabila pemain bisa memasuki area bebas akan 

memperoleh point 1 dan selanjutnya kalau pemain dapat memasukkan 

bola ke arah sasaran akan mendapatkani point tambahan 1. 

4) Wasit, tugas wasit memimpin jalannya permainan dan mengawasi 

gerakan siswa. 

5) Penentuan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh 

setelah waktu yang ditentukan berakhir. 

Berikut in adalah gambar permainan basket sodor 

 

 

 

 

 

        Gambar 4.18 Permainan Basket Sodor 

Keterangan: 

: Bola 

: Ring hula hoop 

: Pemain Penyerang 

: Pemain Berjaga 
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Zona I  : Chest pass 

Zona II  : Over head pass 

Zona III  : Bounce pass 

Free Area : Bebas 

4.7.2 Cara bermain Permainan Basket Sodor: 

1. Sebelum permainan dimulai diadakan undian, yang kalah sebagal team 

penjaga dan yang menang sebagal team penyerang. 

2. Regu penjaga menempati garisnya masing-masing dengan kedua atau 

salah satu kaki berada diatas garis, sedangkan regu penyerang slap 

untuk menerobos hadangan. 

3. Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit, 

4. Penyerang berusaha metewati garis depan atau garis berikutnya 

dengan menghindari tangkapan atau sentuhan pihak penjaga, dan 

melakukan passing yang berbeda-beda disetiap zona yaitu zona I 

melukukan passing (chest pass), zona II passing (over head pass), 

zona III passing (bounce pass) dan selanjutnya di free area (area 

bebas) untuk melakukan lemparan ke arah sasaran. 

5. Penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi 

kedua kaki atau salah satu kaki berpijak pada garis, sedangkan kaki 

yang satu lagi melayang. 

6. Permainan dinyatakan salah apabila kedua kaki keluar garis lapangan 

atau mengganggu jalannya permainan. 

7. Pergantian pemain penyerang menjadi penjaga atau sebaliknya jika 

batas waktu yang ditentukan sudah habis atau selesai. 
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4.7.3 Aspek - aspek dalam permainan basket sodor 

1. Aspek kognitif: siswa mengetahui dan paham mengenai permainan 

basket sodor. 

2. Aspek afektif: siswa diharapkan dapat mempunyai sikap kerjasama, 

disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab dengan teman-temannya. 

3. Aspek psikomotorik: siswa dapat mempraktekkan permainan basket 

sodor mengenai passing seperti chest pass, over head pass, bounce 

pass, dan melempar bola ke sasaran. 

4.7.5 Kelebihan Produk 

Kelebihan produk permainan basket sodor adalah: 

1. Model permainan basket sodor menarik bagi siswa karena merupakan 

permainan yang kompetitif dan menyenangkan. 

2. Sarana dalam model permainan basket sodor terbuat dan bahan yang mudah 

didapat dan tidak berbahaya. 

3. Persaingan dalam permainan basket sodor ini membuat siswa semakin 

bersemangat dalam bermain untuk mendapatkan point terbanyak dan 

menjadi pemenang dalam permainan tersebut. 

4.7.6 Kelemahan Produk 

Peneliti menyadari bahwa produk yang dihasilkan tidak pernah lepas dan 

kendala atau kelemahan. Oleh karena itu, peneliti memberikan kelemahan 

produk sebagai bahan acuan perbaikan untuk penelitian yang akan datang agar 

dapat lebih baik. Kelemahan produk permainan basket sodor yaitu tidak semua 

sekolah mempunyai halaman yang luas dan sarana prasarana yang lengkap 

untuk memainkan permainan basket sodor, selain itu terdapat siswa yang masih 

merasa kesulitan dalam melakukan passing dan melempar ke arah sasaran. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan basket sodor yang berdasarkan data pada saat uji coba skala 

kecil (N=10) dan uji coba lapangan (N=14) pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Muneng Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. 

Produk model permainan basket sodor sudah dapat dipraktekkan 

kepada subjek uji coba. Hal ini berdasarkan analisis data hasil uji coba skala 

kecil dari evaluasi ahli penjas didapat persentase sebesar 82,67% (baik), hasil 

analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran didapat sebesar 81,33% (baik). 

Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada diperoleh rata-rata persentase 

sebesar 82% maka produk permainan basket sodor ini dikatakan layak sehingga 

dapat digunakan bagi siswa kelas V di SD Negeri 2 Muneng. 

Pada uji coba lapangan produk model permainan basket sodor sudah 

dapat dipraktekkan kepada subjek uji coba. Hal ini berdasarkan analisis data 

hasil uji coba lapangan dari evaluasi ahli penjas didapat persentase sebesar 

85,33% (baik), hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran didapat sebesar 

82,66% (baik). Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada diperoleh rata-rata 

persentase sebesar 83,99% maka produk permainan basket sodor ini dikatakan 

layak sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas V di SD Negeri 2 Muneng. 

Produk model permainan basket sodor sudah dapat digunakan untuk 

siswa kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto Kabupaten 

Temanggung. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba skala kecil didapat 
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persentase  sebesar 84,16% dengan kriteria baik dan hasil analisis data 

uji coba lapangan didapat persentase sebesar 87,10% dengan kriteria baik. 

Berdasarkan kriteria yang ada terdapat peningkatan dengan selisih persentase 

sebesar 2,94%, maka pembelajaran melalui permainan basket sodor ini telah 

memenuhi kriteria baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga 

aspek ini dapat dikatakan layak dan dapat diterapkan di SD Negeri 2 Muneng. 

Faktor yang menjadikan model permainan basket sodor dapat diterima 

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

besar dari jumlah keseluruhan siswa kelas V dapat mempraktekkan permainan 

basket sodor dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap permainan, 

penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa. Secara garis besar, 

faktor yang dapat menjadikan permainan basket sodor dapat diterima siswa 

kelas V SD Negeri 2 Muneng Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung 

dan masuk dalam kriteria baik adalah:  

1) Dalam permainan tidak terjadi body contact antar teman. 

2) Laki-laki dan perempuan bisa bermain dengan baik dan saling bekerja sama.  

3) Dengan diadakannya permainan basket sodor siswa jadi lebih paham 

dengan teknik-teknik passing yang benar. 

4) Siswa merasa senang dan gembira, dengan peraturan dan alat yang 

sederhana dalam permainan basket sodor tersebut, siswa tidak merasa 

bosan dan ingin memainkannya lagi.  

Dengan demikian, baik dari uji coba skala kecil dan uji coba lapangan,  model 

permainan ini dapat digunakan untuk siswa SD Negeri 2 Muneng Kecamatan 

Candiroto Kabupaten Temanggung. 
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5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan lebih lanjut 

Peneliti mempunyai beberapa saran dalam menerapkan permainan 

basket sodor agar permainan berjalan  lancar, antara lain : 

5.2.1  Saran Pemanfaatan 

Model pengembangan permainan basket sodor sebagai produk yang 

telah dihasilkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 

penyampaian pembelajaran penjasorkes kelas V SD Negeri 2 Muneng. 

Sebaiknya penggunaan model ini dilaksanakan sesuai dengan kelebihan dan 

kekurangan permainan ini, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran penjasorkes. 

5.2.2 Diseminasi  

Model Pengembangan Permainan Basket sodor Dalam Pembelajaran 

Penjasorkes ini dapat didiskusikan atau disebar luaskan melalui KKG 

penjasorkes baik tingkat daerah maupun tingkat provinsi. Dalam Model 

Pengembangan Permainan Basket Sodor ini dapat meningkatkan aktifitas 

jasmani para peserta didik secara efektif sehingga model pembelajaran ini perlu 

diseminasi oleh guru-guru penjasorkes di Indonesia sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar (SD). 

5.2.3 Pengembangan lebih lanjut 

Untuk kesempurnaan model pembelajaran ini, perlu dikaji kembali dan 

dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai macam lingkungan fisik luar sekolah. 

Model ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru 

penjasorkes dan sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga pengembangan 

model pembelajaran ini tidak cukup berhenti disini tetapi harus dikembangkan 

dan diseminasikan kepada seluruh guru-guru penjasorkes di seluruh tanah air. 



 
 

76 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Kadir Ateng. 1992. Asas dan Landasan Pendidikan Jasmani. Jakarta: 
Depdikbud  

Adang Suherman. 2000. Dasar-dasar Penjaskes. Jakarta: Depdiknas 

Amung Ma’mun dan Yudha M Saputra. 2000. Perkembangan Gerak dan Belajar 

Gerak. Jakarta: Depdiknas 

Phil Yanuar Kiram. 1992. Belajar Motorik. Jakarta: Depdikbud 

Punaji Setyosari. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. 

Jakarta: Kencana Prenada Media 

Rayandra Asyhar. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: 

Referensi Jakarta 

Reza Sholah Hakim. 2012. “Model Pengembangan Pembelajaran Tradisional 

“Sundamanda” pada Siswa Kelas V SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kota Semarang Tahun Pelajaran 2011/2012”. Skripsi. Program Sarjana. 

Universitas Negeri Semarang 

Soemitro. 1992. Permainan Kecil. Jakarta: Depdikbud 

Sukintaka. 1992. Teori Bermain Untuk D2 GSD Penjaskes. Jakarta: Depdikbud 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005. 2010. 

Undang-undang tentang Pemuda & Olahraga. Bandung: fokus indo 

mandiri 

Winkanda Satria Putra. 2013. 99 Permainan Edukatif. Yogyakarta: Kata Hati 

Yoyo Bahagia dan Adang Suherman. 2000. Prinsip-prinsip Pengembangan dan 

Modifikasi Cabang Olahraga . Jakarta: Depdiknas 

 

 

 

 



77 
 

 
 

Lampiran 1  

 

 

 



78 
 

 
 

Lampiran 2 
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Lampiran 5 

 



82 
 

 
 

 

 



83 
 

 
 

 



84 
 

 
 

 



85 
 

 
 

 

 

 

 



86 
 

 
 

Lampiran 6 

Pertanyaan pada saat observasi tentang Basket di lima SD Kecamatan Candiroto 

Kabupaten Temanggung : 

1. Apakah silabus sama RPP bola basket di sekolah dasar (Sd) itu ada? 

2. Bagaimana proses pembelajaran bola basket di SD dan bagaimana 

penilaiannya? 

3. Apakah siswa paham tentang permainan bola basket? 

4. Apakah siswa bisa mempraktekkannya dengan baik dan benar? 

5. Apa saja sarana prasarana yang ada di sekolahan ini? 

6. Apa saja teknik yang diajarkan tentang bola basket? 

7. Apa saja aspek yang dinilai selama pembelajaran berlangsung? 

8. Apakah dalam pembelajaran bola basket ada kendala yang dialami? Jika 

ada apa saja kendalanya? 

9. Bagaimana antusias siswa dalam pembelajaran bola basket? 

10. Apakah dalam pembelajaran, mata pelajaran bola basket termasuk 

pelajaran yang wajib? 
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Lampiran 7 

LEMBAR EVALUASI UNTUK DOSEN AHLI  

EVALUASI MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN BASKET SODOR 

DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES BAGI SISWA KELAS V 

SD NEGERI 2 MUNENG  KECAMATAN CANDIROTO 

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Model Permainan Basket Sodor 

Sasaran Program : Sekolah Dasar (SD) 

Evaluator  : Supriyono, S.Pd. M.OR 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak, 

sebagai ahli pembelajaran terhadap model permainan Basket Sodor yang efektif 

dan efisien untuk proses pembelajaran penjasorkes siswa di SD Negeri 2 

Muneng. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap ketersediaan Bapak 

untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di 

bawah ini: 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli pembelajaran 

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

umum, kesimpulan 

3. Rintangan evaluasi dimulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

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

Keterangan : 

1: tidak baik 

2: kurang baik 

3: cukup baik 

4: baik 

5: sangat baik 

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

disediakan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan 
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A. Kualitas Model Permainan 
 
 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

Komentar 
1 2 3 4 5 

A. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI 
 

      

Efektifitas dan efisiensi dalam  
Pencapaian Tujuan Pembelajaran 

      

1 Mendorong perkembangan 
aspek afektif pada peserta didik 

       

2 Mendorong perkembangan 
spek kognitif pada peserta didik 

    √   

3 Mendorong perkembangan aspek 
psikomotorik pada peserta didik 

       

Efektifitas dan efisiensi Penggunaan 
Produk pada Pembelajaran 

      

4 Produk dapat memotivasi belajar 
pada peserta didik 

       

5 Produk dapat menyajikan informasi 
pembelajaran pada peserta didik 

       

6 Produk dapat memberi kemudahan 
dalam proses pembelajaran pada 
peserta didik 

       

B. RELEVANSI       

Kesesuaian Produk dengan Tujuan 
Pembelajaran 

      

7 Kesesuaian produk dengan 
perkembangan aspek afektif 
peserta didik 

       

8 Kesesuaian produk dengan 
perkembangan aspek kognitif 
peserta didik 

       

9 Kesesuaian produk dengan 
perkembangan aspek psikomotorik 
peserta didik 

       

Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan 
Peserta Didik 

      
 
 

10 Kesesuaian produk dalam memenuhi 
kebutuhan gerak jasmani peserta 
didik 

       

11 Kesesuaian produk dalam memenuhi 
kebutuhan peserta didik untuk 
berinteraksi 

       

12 Kesesuaian produk dalam memenuhi 
kebutuhan peserta didik untuk 
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menyalurkan minat 

Kesesuaian Produk dengan Materi 
Pembelajaran 

      

13 Kesesuaian produk dengan materi 
Pembelajaran passing Bolabasket 

       

C. PRODUKTIFITAS       

Penggunaan Sumber Daya dan 
Pembuatan Produk 

      

14 Penggunaan sarana pembuatan 
Produk sesuai untuk pembelajaran 

       

15 Produk pembelajaran mudah 
diproduksi/dibuat 

       

 
B. Komentar dan Saran Umum 

 
1) Perlu peningkatan pemahaman aturan permainan pada siswa 

2) Garis lapangan dipertebal supaya terlihat 

C. Kesimpulan 

 

Model permainan ini dinyatakan : 

Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

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

Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

(mohon diberi tanda centang pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

anda) 

      Semarang ,…………....... 

     Evaluator 

 

 

( Supriyono, S.Pd. M.Or ) 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR EVALUASI UNTUK GURU PENJAS  

EVALUASI MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN BASKET SODOR 

DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES BAGI SISWA KELAS V 

SD NEGERI 2 MUNENG KECAMATAN CANDIROTO 

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 

 

Mata Pelajaran :Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Model Permainan Basket Sodor 

Sasaran Program :Sekolah Dasar (SD) 

Evaluator  :Dadang Effendi, S.Pd. 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak, 

sebagai Guru Penjas terhadap model permainan Basket Sodor yang efektif dan 

efisien untuk proses pembelajaran penjasorkes siswa di SD Negeri 2 Muneng. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap ketersediaan Bapak untuk 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah 

ini: 

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

umum, kesimpulan 
3. Rintangan evaluasi dimulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengancara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 
1 :tidak baik 
2: kurang baik 
3: cukup baik 
4: baik 
5: sangat baik 
4. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 
yang telah disediakan 
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A. Kualitas Model Permainan 
 
 

No Aspek yang dinilai 
Skala permainan Komentar 

1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 

    √  

2. Kejelasan petunjuk permainan    √   

3. Ketepatan memilih bentuk/model 

permainan bagi siswa 

   √   

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan 

  √    

5. Kesesuaian bentuk/model 

permainan untuk dimainkan siswa 

    √  

6. Kesesuaian bentuk/model 

permainan dengan karakteristik 

siswa 

   √   

7. Mendorong perkembangan aspek 

fisik/jasmani siswa 

   √   

8. Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 

   √   

9. Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 

    √  

10. Mendorong perkembangan aspek 

efektif siswa 

  √    

11. Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak terampil 

  √    

12. Dapat dimainkan siswa putra 

maupun putrid 

    √  

13. Mendorong siswa aktif bergerak    √   

14. Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran bola basket 

    

√ 

  

15. Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran permainan bola 

basket 

   √   

 

 



92 
 

 
 

 

B. Komentar dan Saran Umum 

1) Ukuran lapangan agar diperluas supaya tidak sering mati  

C. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan : 

Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai 

saran 

Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

(mohon diberi tanda centang pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

anda) 

 

      Candiroto,…………....... 

       Evaluator 

 

 

     ( Dadang Effendi, S.Pd ) 
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Lampiran 9 

INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK SISWA  
MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN BASKET SODOR 
 DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES BAGI SISWA  

KELAS V SD NEGERI 2 MUNENG KECAMATAN  
CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG 

TAHUN 2015 
 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur dan benar. 
2. Jawablah secara runtut dan jelas  
3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, 

b, c, atau d sesuai dengan pilihanmu. 
4. Selamat mengisi dan terima kasih.  

I. IDENTITAS RESPONDEN  

 Nama sekolah  : …………………………………… 
 Nama siswa   : …………………………………… 
 Kelas    : …………………………………… 
 Jenis kelamin   : …………………………………... 
 
II. PERTANYAAN  

A. KOGNITIF  

1. Didalam permainan basket sodor teknik passing yang digunakan adalah... 
a. Chest pass dan over head pass      
b.  Over head pass dan bounce pass 
c. Bounce pass dan shooting 
d. Chest pass, over head pass, dan bounce pass 

 
2. Teknik passing yang digunakan pada saat di zona II adalah... 

a. Chest pass       
b. Over head pass 
c. Bounce pass 
d. Shooting  

 
3. Berikut kesalahan dalam melakukan bounce pass Bolabasket yang 

terdapat dalam permainan basket sodor, kecuali... 
a. Melempar bola diatas kepala 
b. Melempar bola setinggi dada 
c. Bola dipantulkan ke lantai 
d. Bola dipukul    

   
4. Teknik passing (over head pass) dilakukan pada zona... 

a. Zona area bebas 
b. Zona III 
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c. Zona II 
d. Zona I   

 

    
5. Didalam permainan basket sodor  tim penyerang akan di katakan mati, 

kecuali... 
a. Kesentuh oleh tim penjaga     
b. Keluar dari garis permainan 
c. Bola yang dipegang kesentuh oleh tim penjaga 
d. Bisa melewati zona I sampai area bebas 

 
6. Berikut lama permainan dalam basket sodor adalah... 

a. Selama 5 menit 
b. Selama 4 menit 
c. Selama 3 menit 
d. Selama 2 menit  

     
7. Dibawah ini teknik yang benar pada saat melakukan chest pass adalah... 

a. Bola dilempar setinggi dada 
b. Bola dilempar diatas kepala 
c. Bola dipantukan ke lantai 
d. Bola dimasukkan ke sasaran 

     
8. Jika pemain memantul-mantulkan bola dengan kedua tangannya, maka 

dribble tersebut tidak sah, maka cara menggiring bola yang dibenarkan 
dalam permainan Bola basket adalah... 
a. Menggunakan dua tangan 
b.  Menggunakan salah satu tangan 
c. Menggunakan tangan kanan 
d. Menggunakan tangan kiri 

      
9. Memasukkan bola ke dalam sasaran atau ke dalam ring disebut... 

a. Shooting 
b. Chest pass 
c. Over head pass 
d. Bounce pass  

     
10. Pada dribble bola rendah pantulan bola adalah setinggi lutut, sedangkan 

pada dribble bola tinggi pantulan bola adalah... 
a. Setinggi dada 
b. Setinggi pinggang 
c. Setinggi kepala 
d. Di atas kepala     
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Lampiran 10 

DAFTAR SISWA KELAS V SD NEGERI 2 MUNENG  

KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG 

( SAMPEL UJI COBA SKALA KECIL) 

No. NAMA 

 

JENIS 

KELAMIN 

1 Ahmad Efendi C L 

2 Ali Masruri L 

3 Avina Budi M P 

4 Dodi Setiawan L 

5 Fachul Huda L 

6 Ica Wulan Syarifa P 

7 Lusi Ernawati P 

8 Mirya Trisno A L 

9 Nasywa Shahida P 

10 Siti Safaatun P 
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LAMPIRAN  11  

 

LEMBAR PENGAMATAN GERAK MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN  

BASKET SODOR BAGI SISWA KELAS V SD NEGERI 2 MUNENG  

KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG 

Tabel Pengamatan Gerak (Psikomotor) Siswa 

No Nama Siswa 

Tingkat kemampuan 

Chest 

Pass 

Over 

Head 

Pass 

Bounce 

Pass 

melempar 

ke arah 

sasaran 

 1 Ahmad Efendi C 4 4 5 4 

2 Ali Masruri 4 5 4 5 

3 Avina Budi M 4 4 4 4 

4 Dodi Setiawan 5 4 5 5 

5 Fachul Huda 4 4 4 5 

6 Ica Wulan Syarifa 4 4 4 5 

7 Lusi Ernawati 4 4 5 4 

8 Mirya Trisno A 5 4 5 5 

9 Nasywa Shahida 4 5 4 4 

10 Siti Safaatun 4 4 5 4 

Jumlah 42 42 45 45 

Rata-rata 4,2 4,2 4,5 4,5 

Persentase  84% 84% 90% 90% 
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Lampiran 12 

 

 

Tabel Rubrik Penilaian Afektif  

No Nama 

Tingkat kemampuan 

Kerja 

sama 
Disiplin Jujur 

Tanggung 

jawab 

 1 Ahmad Efendi C 4 4 5 5 

2 Ali Masruri 4 3 4 4 

3 Avina Budi M 4 4 4 4 

4 Dodi Setiawan 4 4 3 4 

5 Fachul Huda 4 4 3 4 

6 Ica Wulan Syarifa 4 4 5 5 

7 Lusi Ernawati 4 4 5 4 

8 Mirya Trisno A 4 4 4 4 

9 Nasywa Shahida 4 5 4 4 

10 Siti Safaatun 4 4 4 4 

Jumlah 40 40 41 42 

Rata-rata 4,0 4,0 4,1 4,2 

Persentase 80% 80% 82% 84% 
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Lampiran 13 

ANALISIS DATA HASIL KUESIONER SISWA  

(Uji Coba Skala Kecil) 

No

. 
Aspek yang Dinilai 

Jawaba

n 
% 

Kriteri

a 

ASPEK KOGNITIF 

1. 

Didalam permainan basket sodor teknik 

passing yang digunakan adalah... 
Benar  100 

Sanga

t baik 

2. 
Teknik passing yang digunakan pada 

saat di zona II adalah... 
Benar  90 Baik 

3. 

Berikut kesalahan dalam melakukan 

bounce pass Bolabasket yang terdapat 

dalam permainan basket sodor, kecuali... 

Salah  70 Baik 

4. 
Teknik passing (over head pass) 

dilakukan pada zona... Salah  100 

Sanga

t Baik 

5. 

Didalam permainan basket sodor  tim 

penyerang akan di katakan mati, 

kecuali... 

Benar  70 Baik 

6. 
Berikut lama permainan dalam basket 

sodor adalah... Salah  70 Baik 

 

7. 

 

Dibawah ini teknik yang benar pada saat 

melakukan chest pass adalah... Benar  100 Baik 

8. 

Jika pemain memantul-mantulkan bola 

dengan kedua tangannya, maka dribble 

tersebut tidak sah, maka cara menggiring 

bola yang dibenarkan dalam permainan 

Benar  90 Baik  
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Bola basket adalah... 

9. 
Memasukkan bola ke dalam sasaran 

atau ke dalam ring disebut... Salah  60 

Cukup 

baik 

10. 

Pada dribble bola rendah pantulan bola 

adalah setinggi lutut, sedangkan pada 

dribble bola tinggi pantulan bola adalah... 

Benar  90 Baik  
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Lampiran 14 

 

Jawaban Kuesioner Siswa (Subyek Uji Coba Skala Kecil) 

No Nama 
No Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ahmad Efendi C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 All Masruri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Avina Budi M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Dodi Setiawan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

5 Fachul Huda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 Ica Wulan Syarifa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Lusi Ernawati 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

8 Mirya Trisno A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Nasywa Shahida 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

10 Siti Safaatun 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

Jumlah 10 9 7 10 7 7 10 9 6 9 

Presentase 100 % 90% 70% 100% 70% 70% 100% 90% 60% 90% 

Rata-rata 84 % 
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Lampiran 15 

 

DAFTAR SISWA KELAS V SD NEGERI 2 MUNENG  

KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG 

( SAMPEL UJI COBA LAPANGAN) 

No. NAMA 

 

JENIS KELAMIN 

1 Ahmad Efendi C L 

2 Ali Masruri L 

3 Andri Hermawan L 

4 Avina Budi Maryani P 

5 Dodi Setiawan L 

6 Dyan Chomariyan P 

7 Elisa Rahayu P 

8 Fatchul Huda L 

9 Ica Wulan Sarifah P 

10 Lusi Ernawati P 

11 Mirya Trisno A L 

12 Nasywa Shahida P 

13 Siti Safaatun P 

14 Zuvina Farohatun C P 
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Lampiran 16 

 

LEMBAR PENGAMATAN GERAK MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN 

BASKET SODOR BAGI SISWA KELAS V SD NEGERI 2 MUNENG 

KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG 

Tabel Pengamatan Gerak (Psikomotor) Siswa 

No Nama Siswa 

Tingkat kemampuan 

Chest 

pass 

Over 

head 

pass 

Bounce 

pass 

Melempar 

ke arah 

sasaran 

1 Ahmad Efendi C 4 4 5 4 

2 Ali Masruri 4 5 4 5 

3 Andri Hermawan 4 4 4 4 

4 Avina Budi Maryani 5 4 5 5 

5 Dodi Setiawan 4 4 4 5 

6 Dyan Chomariyan 4 4 4 5 

7 Elisa Rahayu 4 4 5 4 

8 Fatchul Huda 5 4 5 5 

9 Ica Wulan Sarifah 4 5 4 4 

10 Lusi Ernawati 4 4 5 4 

11 Mirya Trisno A 4 5 4 4 

12 Nasywa Shahida 5 5 5 5 

13 Siti Safaatun 5 5 4 5 

14 Zuvina Farohatun C 4 5 5 4 

Jumlah 60 62 63 63 

Rata-rata 4,28 4,42 4,5 4,5 
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Lampiran 17 

 

Tabel Rubrik Penilaian Afektif 

No Nama 

Tingkat kemampuan 

Kerja 

sama 
Disiplin  Jujur 

Tanggung 

jawab 

1 Ahmad Efendi C 4 4 5 5 

2 Ali Masruri 4 5 4 4 

3 Andri Hermawan 4 4 5 5 

4 Avina Budi Maryani 4 4 3 4 

5 Dodi Setiawan 4 4 3 4 

6 Dyan Chomariyan 4 4 5 5 

7 Elisa Rahayu 4 4 5 4 

8 Fatchul Huda 4 4 4 5 

9 Ica Wulan Sarifah 4 5 4 4 

10 Lusi Ernawati 4 4 4 4 

11 Mirya Trisno A 4 4 5 5 

12 Nasywa Shahida 4 4 4 5 

13 Siti Safaatun 4 4 4 5 

14 Zuvina Farohatun C 4 4 3 4 

Jumlah 56 58 58 59 

Rata-rata 4 4,14 4,14 4,21 

Persentase 80% 82,85% 82,85% 84,28% 



104 
 

 
 

Lampiran 18 

ANALISIS DATA HASIL KUESIONER SISWA  

(Uji Coba Lapangan) 

No. Aspek yang Dinilai Jawaban % Kriteria 

ASPEK KOGNITIF 

1. 
Didalam permainan basket sodor teknik passing 

yang digunakan adalah... 
Benar  90 Baik 

2. 
Teknik passing yang digunakan pada saat di 

zona II adalah... Salah  90 Baik 

3. 

Berikut kesalahan dalam melakukan bounce 

pass Bolabasket yang terdapat dalam 

permainan basket sodor, kecuali... 

Benar  80 Baik 

4. 
Teknik passing (over head pass) dilakukan 

pada zona... Benar  100 

Sangat 

Baik 

5. 

Didalam permainan basket sodor  tim 

penyerang akan di katakan mati, kecuali... Benar  90 

Sangat 

Baik 

6. 
Berikut lama permainan dalam basket sodor 

adalah... Benar  80 Baik 

 

7. 

 

Dibawah ini teknik yang benar pada saat 

melakukan chest pass adalah... Benar  80 

Sangat 

Baik 

8. 

Jika pemain memantul-mantulkan bola dengan 

kedua tangannya, maka dribble tersebut tidak 

sah, maka cara menggiring bola yang 

dibenarkan dalam permainan Bola basket 

adalah... 

Benar  100 

Sangat 

baik 

9. 
Memasukkan bola ke dalam sasaran atau ke 

Benar  100 Sangat 
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dalam ring disebut... baik 

10. 

Pada dribble bola rendah pantulan bola adalah 

setinggi lutut, sedangkan pada dribble bola 

tinggi pantulan bola adalah... 

Benar  100 

Sangat 

baik 
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Lembar 19 

Jawaban Kuesioner Siswa (Subyek Uji Coba Lapangan) 

No Nama 
No Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ahmad Efendi C 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 All Masruri 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

3 Andri Hermawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Avina Budi Maryani 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 Dodi Setiawan 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 Dyan Chomariyan 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 Elisa Rahayu 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 Fatchul Huda 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 Ica Wulan Sarifah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

10 Lusi Ernawati 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

11 Mirya Trisno A 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

12 Nasywa Shahida 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

13 Siti Safaatun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Zuvina Farohatun C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah 13 13 8 14 13 12 12 14 14 14 

Presentase 90 % 90% 80% 100% 90% 80% 80% 100% 100% 100% 

Rata-rata 91 % 
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Lampiran 20 

 

DOKUMENTASI 

       Gambar 1. Melakukan pemanasan 

              

       Gambar 2. Pada saat menerangkan permainan yang kurang jelas
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       Gambar 3. Melakukan start pada permainan Basket Sodor 

 

 

       Gambar 4. Melakukan chestpass di zona I 
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       Gambar 5. Melakukan overheadpass di zona II 
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       Gambar 6. Melakukan bouncepass di zona III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 7. Melakukan lemparan ke arah sasaran/shooting 
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