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ABSTRAK
Surkim. 2015. Peningkatan Prestasi Belajar Permaianan Bola Kecil Dalam
Penjasorkes Melalui Model pembelajaran Modifikasi Permainan Pada Siswa
Kelas V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang. Skripsi Pendidikan Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang.Pembimbing. Drs.H.
Bambang Priyono, M.Pd.
Kata Kunci : Prestasi belajar, model pembelajaran, modifikasi permainan
Latar belakang dari penelitian tindakan kelas ini adalah kurangnya
antusias siswa terhadap pembelajaran penjasorkes, sehingga mengakibatkan
rendahnya hasil belajar penjasorkes pada siswa kelas V SD Negeri 1
Tambakaji.Dibutuhkan adanya pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan
antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan prestasi belajar
penjasorkes melalui model pembelajaran modifikasi permainan pada siswa kelas
V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui peningkatan prestasi belajar penjasorkes melalui model
pembelajaran modifikasi permainan pada siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 1.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian
ini terdiri dari 2 siklus yang masing-masing siklus berlangsung selama 1 kali
pertemuan pembelajaran.Setiap siklusnya terdiri dari 4 langkah, yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 1 yang berjumlah 24 siswa dengan
komposisi 9 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data
yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif.
Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan pada siklus I
persentase ketuntasan hasil belajar sebesar 71% dengan rincian aspek
psikomotor 79,2%, aspek afektif 66,7%, aspek kognitif 33,3% dan nilai rata-rata
yang diperoleh adalah 79,78 dan jumlah siswa yang tuntas adalah 17 siswa.
Pada siklus II persentase ketuntasan meningkat menjadi 91,7% dengan rincian
aspek psikomotor 91,7%, aspek afektif 70,8%, aspek kognitif 79,2% dan nilai
rata-rata yang diperoleh adalah 85,62 dan jumlah siswa yang tuntas adalah 22
siswa.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disimpulkan bahwa penerapan
modifikasi permainan dapat meningkatkan hasil belajar penjasorkes pada siswa
kelas V SD Negeri Tambakaji 1. Saran bagi guru adalah agar lebih bisa
mengembangan alat pemukul dan bola sehingga siswa lebih mudah dalam
memainkan permainan kasboi sehingga dalam mengembangkan model
pembelajaran siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes
sehingga tujuan dari pembelajaran dapat dicapai sesuai harapan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di

negara kita, membuat masyarakat dituntut untuk aktif ikut serta berperan dalam
pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesua seluruhnya berdasarkan Pancasila, seperti yang tertuang dalam Tap
MPR No. 11/MPR/1993 tentang GBHN yang menjelaskan bahwa “Pembinaan
dan pengembangan olahraga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas
manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan
rohani seluruh masyarakat, pemupukan watak, disiplin dan sportifitas serta
pengembangan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional”.
Adapun

berdasarkan

undang-undang

tentang

Sistem

Pendidikan

Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 disebutkan jika
kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat diantaranya mata
pelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh karenanya, di dalam undang-undang
tersebut terlihat bahwa Penjasorkes merupakan mata pelajaran yang harus
diberikan kepada siswa SD/ MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah).
Kemudian,

menurut

Ateng

dalam

Aip

syarifuddin

(2001:1.16)

mengemukakan; pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian
integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani
yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual dan
emosional.
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Maka definisi Pendidikan jasmani menurut Ateng (2001) adalah suatu proses
pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan
kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan
perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan
belajar

diatur

secara

seksama

untuk

meningkatkan

pertumbuhan

dan

perkembangan seluruh ranah, jasmani, kesehatan, psikomotorik, kognitif, dan
afektif setiap siswa.
Dengan menggunakan metode, model dan pendekatan yang sesuai
dengan kondis dan kebutuhan siswa, maka tujuan pembelajaran penjasorkes
akan dapat dicapai. Akan tetapi apabila model dan pendekatan yang dibutuhkan
oleh siswa tidak sesuai maka keberhasilan proses pembelajaran tidak akan
mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain tujuan dari pembelajaran
tersebut

tidak

dapat

terwujud

dengan

baik

jika

metode,

model

dan

pendekatannya tidak sesuai yang diharapkan.
Untuk mewujudkan tujuan Panjasorkes tersebut maka pembelajaran
penjasorkes harus diajarkan menggunakan metode, model dan pendekatan yang
sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi
masalah adalah materi penjasorkes itu sendiri yang dianggap menyusahkan
siswa. Kondisi ini akan menyebabkan proses pembelajaran penjasorkes tidak
bisa maksimal sehingga tidak dapat mencapai kriteria ketuntasan yang telah
ditentukan berdasarkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Kemudian

Menurut

Arends

(1997),

menyatakan

bahwa

model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar
tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para
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guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan beberapa
pendapat para ahli mengenai model pembelajaran maka dapat disimpulkan
bahwa model pembelajaran adalah suatu pola yang dapat digunakan guru dalam
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran siswa dalam mencapai tujuan
pembelajaran.
Model

pembelajaran pada

dasarnya

mengacu

pada

pendekatan

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan
pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan
pengelolaan kelas (Kardi, S. dan Nur, 2000b: 8). Hal ini sesuai dengan pendapat
Joyce (1992: 4) bahwa setiap model mengarahkan kita merancang pembelajaran
untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran
yang hendaknya ingin dicapai dapat tercapai dengan baik.
Menurut Johnson (dalam Samani, 2000), untuk mengetahui kualitas
model pembelajaran harus dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk.
Aspek proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi
belajar yang menyenangkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif
belajar dan berfikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu
mencapai tujuan, yaitu membantu meningkatkan kemampuan siswa sesuai
dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan.
Model pembelajaran modifikasi permainan kasboi sangat memotivasi
siswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran penjasorkes karena siswa
akan lebih mudah untuk memahami dan mengikuti materi yang disampaikan dan
disesuaikan

dengan

pemikiran

yang

dimiliki

siswa

sebelumnya

yaitu

bahwasannya siswa sudah hafal pada permainan kasti dan peraturan modifikasi
permainan kasboi ini juga pada dasarnya tidak jauh dari peraturan permainan
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kasti itu sendiri sehingga siswa akan bisa lebih cepat menangkap apa yang
disampaikan oleh guru mengenai peraturan dan cara bermainnya.
Pada dasarnya penjasorkes yang seharusnya di terapkan pada siswa SD
itua dalah pendidikan yang sifatnya berupa permainan-permainan sehingga
siswa akan merasakan senang dan gembira, sehingga pendidikan jasmani
olahraga dan kesehatan bagi sekolah SD dikatakan berhasil apabila siswa
merasa senang dan gembira serta siswa berperan aktif dalam permainan
tersebut.
Melihat hasil pembelajaran bola kecil maka perlu adanya perbaikan dalam
pelaksanaan pembelajaran penjasorkes dengan materi bola kecil di kelas V SD
Negeri Tambakaji 1 Semarang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan
pada tanggal 4 sampai dengan 11 Mei 2015 didapatkan hasil bahwa pada saat
penelitian pertama dari 24 siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang ada
sebanyak 8 siswa yang lulus yaitu dengan persentase 33,3 % dan sebanyak 16
siswa tidak lulus yaitu dengan presentase 66,7 %. Sedangkan pada observasi
kedua yang dilakukan pada 11 Mei 2015 terjadi peningkatan tingkat keberhasilan
siswa yaitu dari 24 siswa ada sebanyak 11 siswa lulus atau sudah mencapai
KKM dengan presentase kelulusan 45,8 % dan siswa yang belum mencapai
KKM sebanyak 13 siswa atau dengan presentase 54,2 % banyak siswa yang
tidak memenuhi nilali KKM dikarenakan siswa terlalu pasif dan kurang antusis
dalam mengikuti pembelajaran hal ini dilihat dari banyak siswa yang mengobrol
dengan temannya sendiri dan ada juga siswa yang bermain-main sendiri serta
pada saat guru memberikan pertanyaan yang berkaitannya dengan materi bola
kecil banyak siswa yang tidak mengerti dan tidak merespon apa-apa terhadap
pertanyaan materi tersebut.
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat diperoleh gambaran
bahwa

pembelajaran

tersebut

perlu

adanya

sebuah

perbaikan

dalam

pelaksanaan pembelajaran penjasorkes dengan materi bola kecil di kelas V SD
Negeri Tambakaji 1 Semarang. Maka untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut, peneliti berdiskusi dengan tim kolaborator yaitu guru penjasorkes SD
Negeri Tambakaji 1 dan selanjutnya menetapkan alternatif tindakan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran penjasorkes di kelas V SD Negeri
Tambakaji 1 Semarang. Peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) bersama kolaborator melalui penerapan model pembelajaran kooperatif
learning.
Sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka, peneliti mengkaji
tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran penjasorkes
KD. 6.2. Mempraktikan variasi teknik dasar kedalam modifikasi permainan bola
kecil, serta nilai kerjasama, sportivitas dan disiplin melalui penelitian tindakan
kelas dengan judul “ Peningkatan prestasi belajar permainan bola kecil dalam
penjasorkes melalui model pembelajaran modifikasi permainan pada siswa kelas
V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang “.
1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar permainan bola kecil dalam
Penjasorkes melalui model pembelajaran modifikasi permainan pada siswa
kelas V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang?.
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1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi

belajar permainan bola kecil dalam penjasorkes melalui model pembelajaran
modifikasi permainan pada siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang.
1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini dibedakan menjadi 3 kategori yaitu manfaat
bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah.
1.4.1 Kegunaan bagi siswa
a. Memberikan pengalaman gerak pada anak sehingga semakin banyak jenis
dan bentuk permainan yang dilakukan anak maka anak akan semakin kaya
pengalaman geraknya.
b. Memacu peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya.
c. Menyalurkan kelebihan tenaga pada anak kelas V SD Negeri Tambakaji 1
Semarang.
d. Memanfaatkan waktu senggang.
e. Memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani.
1.4.2. Kegunaan bagi guru
a. Memberi alternatif baru dalam memberi metode pembelajaran permainan.
b. Menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan.
c. Memberikan wawasan baru mengenai permainan modifikasi.
d.Bagi guru sebagai wacana baru untuk memperoleh informasi ilmiah tentang
inovasi model pembelajaran penjasorkes.
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1.4.3. Kegunaan bagi stakeholder terkait
a. Meningkatkan prestasi sekolah dengan meningkatnya prestasi belajar siswa.
b.Sebagai masukan yang positif dalam upaya proses belajar dan mengajar di
masa yang akan datang.
c. Bagi sekolah dapat dijadikan referensi model pembelajaran penjasorkes dalam
membantu meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Sekolah Dasar.
1.5 Sumber Pemecahan Masalah
Bedasarkan kajian pembahasan masalah yang dihadapi maka peneliti
menggunakan modifikasi permainan sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi
belajar Penjasorkes pada siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang.
1.6 Penegasan Istilah
Untuk menghindari salah pengertian dalam penafsiran judul skripsi ini,
maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap penting dengan
demikian ada kesamaan pendapat dalam memberikan penafsiran.
1.6.1

Belajar
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri

siswa di SD Negeri Tambakaji 1 Semarang dengan ditandai beberapa perubahan
sebagai hasil dari proses belajar yag ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti
perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku keterampilan
kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada
individu yang belajar.
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1.6.2

Prestasi Belajar Penjasorkes
Prestasi belajar penjasorkes adalah hasil usaha bekerja atau belajar yang

menunjukan ukuran kecakapan yang telah dicapai oleh siswa yang dibuktikan
oleh capaian nilai atau angka hasil belajar (rapot, ulangan harian, unjuk kerja) di
SD Negeri Tambakaji 1 Semarang dalam mata pelajaran penjasorkes.
1.6.3

Model Pembelajaran Permainan
Model

adalah

pola

yang

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

merencanakan pembelajaran dengan melalui beberapa tahapan sehingga
tujauan-tujuan

pembelajaran

modifikasi kasboi.

tersebut

dapat

tercapai

melalui

permainan
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Jasmani
2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani
UNESCO dalam Aip Syarifuddin (2001:1.16) mengemukakan bahwa
pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu
maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan
sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh
peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani serta berpengaruh terhadap
pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak.
Pendidikan Jasmani menurut Ateng dalam Aip Syarifuddin (2001:1.16)
merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai
kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan individu secara organik,
neuromusculer, intelektual dan emosional.
Aip Syarifuddin (2001:1.20) berpendapat bahwa pendidikan jasmani
merupakan usaha sadar dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar sehingga
proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan
dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian integral dari proses pendidikan
keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk
mengembangkan kawasan organik, neuromusculer, intelektual dan sosial.
Pendidikan jasmani menurut WHO (World Health Organization) adalah
kegiatan jasmani yang diselenggarakan untuk menjadi media bagi kegiatan
pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang merupakan proses untuk
mengembangkan
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kemampuan dan sikap rohaniah yang meliputi aspek mental, aspek intelektual
bahkan aspek spiritual.
Zandra Dwanita Widodo dalam Ega Trisna Rahayu (2013:7) berpendapat
bahwa pendidikan jasmani diartikan sebagai bagian integral dari suatu proses
pendidikan secara keseluruhan, melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler,
interperatif, sosial dan emosional melalui kegiatan jasmani yang intensif untuk
memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi adalah merupakan puncak
dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas
berdasarkan landasan terhadap penerapan pancasila.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan
jasmani olahraga dan kesehatan sebagai bagian pendidikan secara keseluruhan
yang

prosesnya

menggunakan

aktifitas

jasmani/gerak

sebagai

alat-alat

pendidikan maupun sebagai tujuan yang hendak dicapai adalah menanamkan
sikap dan kebiasaan berhidup sehat dengan memanfaatkan pengetahuan dan
pengalaman tentang kesehatan, baik yang diperoleh secara formal melalui
program sekolah ataupun pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diluar
sekolah.
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan menurut Adang
Suherman (2000:23) dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:
1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan
aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai
organ tubuh.
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2. Perkembangan

gerak.

Tujuan

ini

berhubungan

dengan kemampuan

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful).
3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir
dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan
jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan
berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggungjawab siswa.
4. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa
dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat.
Sedangkan fungsi dari pendidikan jasmani olahraga dan

kesehatan

menurut Depdiknas (2006:4-6) adalah untuk mengembangkan berbagai aspek
dalam diri siswa yang meliputi aspek organik, aspek neuromuskuler, aspek
perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional.
1. Aspek Organik
Pengembangan aspek organik pada siswa melalui penyelenggaraan
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diantaranya adalah :
1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individual dapat
memahami tuntutan lingkunganya secara memadai serta memiliki landasan
untuk pengembangan keterampilan.
2. Meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk
menahan kerja dalam waktu yang lama.
3. Meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimal yang dikeluarkan oleh
otot atau kelompok otot.
4. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individual untuk
melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif
lama.
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5. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang
diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cidera
(Depdiknas, 2006:4).
2.Aspek Neuromuskuler
Pengembangan

aspek

neuromuskuler

pada

penyelenggaraan pendidikan jasmani olahraga dan

siswa

kesehatan

melalui

diantaranya

adalah :
1. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot.
2. Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperi; berjalan, berlari, meloncat,
melompat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, bergulir, dan
menarik.
3. Mengembangkan
melengkung,

ketrampilan

non-lokomotor,

meliuk, bergoyang, meregang,

seperti;

menekuk,

mengayun,
menggantung,

membongkok.
4. Mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa gerak,
power, waktu reaksi, kelincahan.
5. Mengembangkan

keterampilan

dasar

manipulatif,

seperti;

memukul,

menendang, menagkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan,
bergulir, memvoli.
6. Mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, softball, bola
voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, beladiri, dan lain sebagainya.
7. Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti; menjelajah, mendaki,
berkemah, berenang (2006:4).
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3. Aspek Perseptual
Pengembangan aspek perseptual pada siswa melalui penyelenggaraan
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diantaranya adalah :
1. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat.
2. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau
ruang, yaitu kemampuan mengenali obyek yang ada didepan, belakang,
bawah, sebelah kanan, sebelah kiri.
3. Mengembangkan

koordinasi

gerak

visual,

yaitu;

kemampuan

mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan
tangan, tubuh dan kaki.
4. Mengembangkan keseimbangan tubuh yaitu; kemampuan memepertahankan
keseimbangan statis dan dinamis.
5. Mengembangkan dominasi yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan
atau kaki kanan atau kaki kiri dalam melempar dan menendang.
6. Mengembangkan lateralis, yaitu; kemampuan membedakan antara sisi
kanan, atau sisi kiri tubuh diantara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya
sendiri.
7. Mengembangkan image tubuh, yaitu; kesadaran bagian tubuh atau seluruh
tubuh dan hubunganya tempat atau ruang (Depdiknas, 2006:4).
4. Aspek Kognitif
Pengembangan aspek kognitif pada siswa melalui penyelenggaraan
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diantaranya adalah :
1. Mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami,
memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan.
2. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan dan etika.
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3. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat
dalam aktivitas yang terorganisasi.
4. Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubunganya
dengan aktivitas jasmani.
5. Menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan yang berhubungan
dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan
dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya.
6. Meningkatkan pemahaman tentang memecahkan masalah perkembangan
melalui gerak (Depdiknas, 2006:4).
5. Aspek Sosial
Pengembangan aspek sosial pada siswa melalui penyelenggaraan
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diantaranya adalah :
1. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada.
2. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam
situasi kelompok.
3. Belajar komunikasi dengan orang lain.
4. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam
kelompok.
5. Mengembangkan kepribadian, sikap dan nilai agar dapat berfungsi sebagai
anggota masyarakat.
6. Mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima dimasyarakat.
7. Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif.
8. Belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. (2006:4).
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6. Aspek Emosional
Pengembangan aspek emosional pada siswa melalui penyelenggaraan
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diantaranya adalah :
1. Mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani.
2. Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton.
3. Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat.
4. Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas.
5. Menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan
(Depdiknas, 2006:4).
2.1.3 Struktur kurikulum penjasorkes SD
Istilah “Kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakarpakar dalam bidang pengembangan pengembangan kurikulum sejak dulu sampai
dengan dewasa ini. Tafsiran berbeda-beda satu sama lainnya, sesuai dengan
titik berat inti dan pandangan dari pakar bersangkutan.
Beberapa tafsiran dikemukakan seperti berikut ini:
(a) Kurikulum memuat isi dan materi pembelajaran. Kurikulum adalah sejumlah
mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk
memperoleh sejumlah pengetahuan.
(b) Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program
pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa.
(c) Kurikulum

sebagai

pengalaman

belajar.

Seperangkat

rencana

dan

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
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Tabel: 2.1.jam pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada
siswa Sekolah Dasar.
Komponen
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Seni Budaya dan Keterampilan
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan
B. Muatan Lokal
C. Pengembangan Diri
Jumlah

2.1.4

Kelas dan Alokasi Waktu
I
II
III
IV, V, dan VI
3
2
5
5
4
3
4
4

26

27

28

2
2*)
32

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan (PAIKEM)
Seiring dengan perkembangan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan

selama dekade ini, muncul pemikiran kritis merenovasi pembelajaran bagi anak
bangsa negeri ini menuju pembelajaran yang berkualitas, humanis, organis,
dinamis, dan kontruktif. Salah satu pemikiran kritis itu adalah pembelajaran aktif,
inovatif, kreatif,efektif dan menyenangkan atau PAIKEM.
Pembelajaran, menunjuk pada proses belajar yang menempatkan peserta
didik sebagai center stage performance Pembelajaran lebih menekankan bahwa
peserta didik sebagai makhluk berkesadaran memahami arti penting interaksi
dirinya dengan lingkungan yang menghasilkan pengalaman adalah kebutuhan.
Kebutuhan baginya mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan yang
dimilikinya.
Aktif, pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa
sehingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan
gagasan.Belajar memang merupakan proses aktif dari si pembelajar dalam
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membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima
kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Pembelajaran aktif adalah proses
belajar yang menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik. Dinamika untuk
mengartikulasikan dunia idenya dan mengkonfrontir ide itu dengan dunia realitas
yang dihadapinya.
Inovatif, pembelajaran merupakan proses pemaknaan atas realitas
kehidupan yang dipelajari. Makna itu hanya bisa dicapai jika pembelajaran dapat
memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik
menemukan sesuatu melalui aktivitas belajar yang dilakoninya.
Kreatif, pembelajaran harus menumbuhkan pemikiran kritis, karena
dengan pemikiran seperti itulah kreativitas dapat dikembangkan. Pemikiran kritis
adalah pemikiran reflektif dan produktif yang melibatkan evaluasi bukti.
Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan
tidak biasa serta menghasilkan solusi unik atas suatu problem.
Efektif, pembelajaran efektif adalah jantungnya sekolah efektif. Efektivitas
pembelajaran merujuk pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen
pembelajaran

yang

diorganisir

untuk

mencapai

tujuan

pembelajaran.

Pembelajaran efektif mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran baik yang
berdimensi mental, fisik maupun sosial. Pembelajaran efektif “memudahkan”
peserta didik belajar sesuatu “bermanfaat”.
Menyenangkan, pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran
dengan suasana socio emotional climate positif. Peserta didik merasakan bahwa
proses belajar yang dialaminya bukan sebuah derita yang mendera dirinya,
melainkan berkah yang harus disyukurinya. Belajar bukanlah tekanan jiwa pada
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dirinya, namun merupakan panggilan jiwa yang harus di tunaikannya.
Pembelajaran menyenangkan menjadikan peserta didik ikhlas menjalaninya.
Pembelajaran

PAIKEM

adalah

pembelajaran

bermakna

yang

dikembangkan dengan cara membantu peserta didik membangun keterkaitan
antara informasi (pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain)
yang telah dimiliki dan dikuasai peserta didik. Peserta didik dibelajarkan
bagaimana mereka mempelajari konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat
dipergunakan di luar kelas. Peserta didik diperkenankan bekerja secara
kooperatif.
Praktik PAIKEM membutuhkan kemampuan teoretik dan praktik.
Kemampuan teoretik meliputi arti belajar, dukungan teoritis, model pembelajaran
dan pembelajaran kontekstual. Kemampuan praktik adalah mempraktikkan
metode-metode PAIKEM (Agus Suprijono, 2011:ix).
2.1.5 Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Anak SD
Sugiyanto (2006:4.3) menjelaskan bahwa perkembangan anak besar
adalah kisaran usia 6 tahun sampai 10 tahun atau 12 tahun. Pertumbuhan dan
kematangan fisik dan fisiologi membawa dampak pada perkembangan
kemampuan fisik. Sejalan dengan pertumbuhan fisik dimana anak semakin tinggi
dan semakin besar, maka kemampuan fisik pun meningkat. Beberapa macam
kemampuan fisik yang cukup nyata perkembangannya pada masa anak besar
adalah kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan dan koordinasi.
Kekuatan merupakan hasil kerja otot yang berupa kemampuan untuk
mengangkat, menjinjing, menahan, mendorong atau menarik beban. Fleksibilitas
adalah keleluasaan gerak persendian. Keseimbangan bisa diklasifikasikan
menjadi 2 macam yaitu keseimbangan statik dan keseimbangan dinamik.
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Keseimbangan statik adalah kemampuan mempertahankan posisi tubuh tertentu
untuk tidak bergoyang atau roboh, sedangkan keseimbangan dinamik adalah
kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang
melakukan gerakan. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan
tubuh.
Aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak besar dipengaruhi oleh kecenderungan
sifat yang dimiliki, yaitu antara lain:
1. Kemampuan memusatkan perhatian pada suatu macam aktivitas yang
sedang dilakukan makin meningkat.
2. Semangat untuk mencari pengalaman baru cukup tinggi.
3. Perkembangan sosialnya makin baik.
4. Perbedaan prilaku antara anak laki-laki dengan anak perempuan semakin
jelas; dan ada kecenderungan kurang senang bermain-main dengan lawan
jenisnya; hal ini makin jelas pada akhir masa anak besar.
5. Semangat untuk menguasai suatu bentuk aktivitas tertentu dan semangat
berkompetisi tinggi.
Sifat psikologis dan sosial anak besar pada usia antara 10 samapi 12 tahun.
Sifat-sifat yang menonjol adalah:
1. Baik laki-laki maupun perempuan menyenangi permainan yang aktif.
2. Minat terhadap olahraga kompetitif meningkat.
3. Minat terhadap permainan yang lebih terorganisasi meningkat.
4. Rasa kebanggaan akan keterampilan yang dikuasai tinggi, dan berusaha
untuk meningkatkan kebanggaan diri.
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5. Selalu berusaha berbuat sesuatu untuk memperoleh perhatian orang
dewasa, dan akan berbuat sebaik-baiknya apabila memperoleh dorongan
dari orang dewasa.
6. Memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap orang dewasa dan berusaha
memperoleh persetujuannya.
7. Memperoleh kepuasan yang besar melalui kemampuan mencapai sesuatu,
membenci kegagalan atau berbuat kesalahan.
8. Pemujaan kepahlawanan kuat.
9. Mudah gembira.
10. Kondisi emosionalnya tidak stabil.
11. Mulai memahami arti akan waktu dan ingin mencapai sesuatu pada
waktunya.
2.1.6. Karakteristik Anak Sekolah Dasar Kelas V
Pendidikan sebagai salah satu upaya guru, sedangkan sasarannya
adalah anak didik. Anak didik sebagai sasaran dapat diartikan bahwa anak didik
inilah sebagai bahan utama yang akan dikelola, dibentuk sehingga tujuan
pendidikan tersebut tercapai sebagai mana yang diharapkan, dalam hal ini
olahraga pendidikan sebagai alat pencapaian tujuan tersebut. Anak didik sebagai
sasaran utama dalam proses pelaksanaan olahraga pendidikan, dengan
demikian haruslah unsur yang ada pada murid itu sendiri dipergunakan sebagai
bahan mendasari kegiatan tersebut.
Jadi pada masa anak-anak usia 6 sampai 12 tahun kemampuan belajar
sangat dipengaruhi oleh kondisi jasmani. Pada masa ini terjadi pertumbuhan
bentuk tubuh baik berat, tinggi, perpanjangan lengan dan tungka. Namun tidak
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ditandai dengan pertumbuhan otot hanya pertumbuhan lemak saja. Hal ini akan
sangat mempengaruhi bentuk latihan yang akan dipakai.
1) Aspek Kognitif
Salah satu karakteristik dari usia sekolah dasar adalah sebuah
perkembangan kemampuan anak untuk belajar tentang diri mereka dan
lingkungannya. Anak-anak dalam beraktifitas dibatasi dengan realita fisik dan
tidak bisa melebihi apa yang terjadi, sehingga pada usia ini anak-anak masih
memiliki kesulitan berkenaan dengan masalah yang pelik bersifat masa
mendatang dan hipotesis. Tetapi yang terpenting adalah mereka mencapai
penguasaan konservasi dan mampu memusatkan perhatian.
2) Aspek afektif
Perilaku anak-anak ditunjukan dengan dua tipe, tipe A adalah anak-anak
lebih agresif, mengeluh dan menunjukan ketidaksabaran. Mereka cenderung
berusaha keras untuk sempurna dalam melaksanakan tugas, menilai dan
membandingkan prestasi, berbicara lebih keras dan umumnya lebih kompetitif.
Tipe B adalah anak-anak yang bersifat lebih senang dan rileks.
3) Aspek psikomotor
Anak-anak akan nampak lebih aktif secara jasmani sesuai usia dan
kemampuan motorik. Kemampuan anak laki-laki dan perempuan adalah sama.
Perbedaan antara kemampuan motorik berdasarkan jenis kelamin telah dikaitkan
dengan harapan yang berbeda dan tingkat partisipasi yang berbeda. Selanjutnya
dijelaskan beberapa penemuan oleh para dokter anak mendukung pernyataan
bahwa tidak terdapat alasan untuk memisahkan anak laki-laki dan perempuan
sebelum masa puber untuk aktivitas-aktivitas fisik (Rizki,2010:15-16).
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2.2. Pengertian Belajar
Pengertian belajar menurut Siahaan (2005:2) berpendapat bahwa belajar
adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang
dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan
latihan.
Nana Sudjana (1989: 7) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu
proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang. Perubahan
sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti
perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan,
kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lainyang ada pada individu
yang belajar. Lebih lanjut Nana Sudjana (1989:28) mengemukakan bahwa
pengertian belajar sebagai proses yang aktif, belajar adalah proses interaksi
terhadap semua situasi yang ada disekitar individu.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa belajar adalah proses perubahan didalam diri manusia. Apabila setelah
belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia, maka tidaklah dikatakan
bahwa seseorang tersebut telah melaksanakan belajar.
2.2.1. Pengertian Hasil Belajar
Pengertian hasil belajar menurut Hamalik (2002:155): tampak sebagai
terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur
dalam perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan dapat
diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang baik dibandingkan
dengan sebelumnya. Menurut Nana Sudjana (2009:49) mengemukakan jika hasil
belajar adalah tujuan dari pembelajaran, tujuan pendidikan yang ingin dicapai
dapat dikategorikan menjadi tiga bidang yakni bidang kognitif (penguasaan
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intelektual), bidang afektif (berhubungan dengan sikap dan nilai), serta bidang
psikomotor (kemampuan/ keterampilan bertindak/ berperilaku). Ketiganya tidak
berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan
membentuk hubungan hirarki. Sebagai tujuan yang hendak dicapai, ketiganya
harus nampak sebagai hasil belajar siswa di sekolah. Oleh sebab itu ketiga
aspek tersebut, harus dipandang sebagai hasil belajar siswa, dari proses
pengajaran.
Agus Suprijono (2011:7) berpendapat bahwa hasil belajar adalah
perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi
kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para
pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris
atau terpisah, melainkan komprehensif. Dari beberapa pengertian hasil belajar
diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan atau
keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas
belajar.
2.2.2. Pengertian Belajar Gerak
Menurut Schmidt (dalam Amung Mataun dan Yudha M. Saputra, 2004:45)
mengatakan bahwa belajar gerak adalah suatu proses yang berhubungan
dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahanperubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk
menampilkan gerakan-gerakan yang terampil.
Menurut Gagne (dalam Ari Asnaldi, 2008) mengatakan bahwa belajar
gerak adalah sebagai tingkah laku atau perubahan kecakapan yang mampu
bertahan dalam waktu tertentu, dan bukan berasal dari proses pertumbuhan.
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Menurut beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa
belajar gerak adalah tahapan-tahapan dalam melakukan suatu gerakan dengan
didasari latihan yang bersifat permanen sehingga akan tercipta gerakan secara
otomatis dan akan bertahan dalam waktu tertentu.
2.2.3. Gerak Dasar
Pada dasarnya gerak dasar manusia adalah jalan, lari, lompat, dan
lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992:24). Bentuk gerakan dasar tersebut
telah dimiliki olehmurid-murid sekolah dasar. Gerak dasar lempar merupakan
gerak dasar lokomotor yang perlu dikembangkan disekolah dasar disamping
gerak dasar lainnya. Gerak dasar lokomotor merupakan dasar macam-macam
keterampilan yang sangat perlu adanya bimbingan, latihan dan pengembangan
agar anak-anak dapat melaksanakan dengan baik dan benar.
Rusli Lutan (1988: 21) menyatakan bahwa kemampuan gerak dasar
dapat diterapkan dalam aneka permainan, olahraga, dan aktivitas jasmani yang
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas bermain, sangatlah tepat
untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar anak di sekolah dasar, karena
pada dasarnya dunia anak-anak adalah bermain.
Jadi berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa gerak
dasar adalah gerakan yang paling mendasar yang dimiliki manusia dalam
melakukan suatu kegiatan aktifitas jasmani, maupun permainan yang dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari.
2.3. Pengertian Pembelajaran
Secara umum, pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih
baik.Pembelajaran menurut aliran Gestalt yaitu suatu usaha guna memberikan
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materi

pelajaran

sedemikian

rupa

sehingga

siswa

lebih

mudah

mengorganisasikan atau mengaturnya menjadi suatu pola bermakna (Max
Darsono, 2000:24). Menurut Sardiman (2000:9) Pembelajaran adalah perpaduan
dua aktifitas yaitu aktifitas belajar dan aktifitas mengajar. Gagne dalam Achmad
Rifa’i (2011:193) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian
peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses
internal belajar.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah
kegiatan belajar dan mengajar yang mana keduanya saling berhubungan. Dalam
proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dan guru yang mana terjadi
perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.
2.3.1. Pengertian Metode Pembelajaran
Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber
daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya dikelola,
baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa tercapai apabila siswa
dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya dengan hasil belajar yang
baik.
Hasil

belajar

seseorang

ditentukan

oleh

beberapa

faktor

yang

mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar
sesorang yaitu, profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran dengan
metode-metode yang tepat, yang memberi kemudahan bagi siswa untuk
mempelajari materi pelajaran, sehingga menghasilkan belajar yang baik.
Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam
kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan metode pembelajaran Nana Sudjana
(2005: 76) bahwa, “metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru
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dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya
pengajaran”. Sedangkan M. Sobry Sutikno (2009:88) menyatakan, “Metode
pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh
pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk
mencapai tujuan”.
Berdasarkan pengertian metode pembelajaran yang dikemukaan dua ahli
tersebut dapat disimpulkan, metode pembelajaran merupakan suatu cara atau
strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi suatu proses belajar pada
diri siswa untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan proses pembelajaran menurut
Benny A. Pribadi (2009:11) adalah, “agar siswa dapat mencapai kompetensi
seperti yang diharapkan.
Untuk mencapai tujuan proses pembelajaran perlu dirancang secara
sitematik dan sistemik”. Maka dengan menetapkan metode pembelajaran yang
tepat kegiatan pembelajaran dapat mencapai hasil optimum. Pemilihan metode
pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran.
Ada tiga prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam upaya menetapkan
metode pembelajaran (2002:21), yaitu:
1. Tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua dalam
semua kondisi.
2. Metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda dan
konsisten pada hasil pembelajaran.
3. Kondisi pembelajaran bisa memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil
ajaran.
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2.3.2 Media Pembelajaran
Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar
mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pembelajar sehingga
dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan
mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang
dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan.
Sementara itu, Briggs (1977) berpendapat bahwa media pembelajaran
adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku,
film, video dan sebagainya. Sedangkan National Education Associaton (1969)
mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam
bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang
fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong
terciptanya proses belajar pada diri peserta didik.
2.3.3 Jenis Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani
Menurut Rudy Bretz yang dikemukakan R. Rahardjo (1984:53) jenis-jenis
media itu dapat digolongkan menjadi tujuh kelompok. Ketujuh kelompok itu
adalah sebagai berikut:
1. Media audio visual gerak merupakan media yang paling lengkap yaitu
menggunakan kemampuan audio visual dan gerak.
2. Media audio visual diam media kedua dari segi kelengkapan kemampuannya
karena ia memiliki semua kemampuan yang ada pada golongan sebelumnya
kecuali penampilan gerak.
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3. Media audio semi gerak memiliki kemampuan menampilkan suara disertai
gerakan inti secara linier, jadi tidak dapat menampilkan gerakan nyata secara
utuh.
4. Media visual gerak memiliki kemampuan seperti golongan pertama kecuali
penampilan suara.
5. Media visual diam mempunyai kemampuan menyampaikan inforasi secara
visual tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak.
6. Media audio adalah media yang hanya memanipulasikan kemampuankemampuan suara semata-mata.
7. Sedangkan media cetak merupakan media-media yang hanya mampu
menampilkan informasi berupa huruf dan angka (alpha-numeric) simbolsimbol verbal.
2.4. Tinjauan permainan Kasti
2.4.1 Pengertian permainan Kasti
Kasti adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu yang
masing-masing regu terdiri dari 12 orang. Kasti adalah permainan yang berasal
dari negeri Belanda. Pengertian kasti sebenarnya sudah cukup lama kita kenal,
permainan tersebut dimainkan oleh anak-anak (Deni Kurniadi, Suro Prapanca,
BSE, Penjasorkes Kelas IV, 2000 : 3)
Menurut Iwan Ridwan dan Ikman Sulaeman (2008: 12) Kasti merupakan
salah satu jenis permainan bola kecil. Permainan kasti termasuk permainan
beregu. Permainan ini mengutamakan kegembiraan dan ketangkasan para
pemainnya. Untuk dapat memenangkan permainan, satu regu dituntut untuk
bekerja sama dengan baik.
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2.4.2. Teknik Dasar Kasti
Agar dapat bermain kasti dengan baik kita dituntut menguasai teknik
dasar bermain kasti. Adapun teknik dasar permainan kasti ada 3, yaitu teknik
melempar, menangkap, dan memukul bola.
A. Teknik Melempar Bola
1)

Melempar Bola Menyusur Tanah

Cara melakukan:
a. Bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan.
b.

Posisi badan membungkuk

c. Ayunan lengan belakang ke depan melalui bawah
d. Bola dilempar menyusur tanah ke sasaran.
3) Melempar Bola Mendatar.
Cara melakukan:
a. Bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan, diantara jari telunjuk, jari
tengah, dan jari manis. Sedangkan jari kelingking dan ibu jari mengontrol bola
agar tidak jatuh
b. Badan condong ke belakang, ayunan lengan dari bawah ke atas
c. Bola dilempar mendatar setinggi dada ke arah sasaran
4) Melempar Bola Melambung
Cara melakukan:
a. Bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan, diantara jari telunjuk, jari
tengah, dan jari manis. Sedangkan jari kelingking dan ibu jari mengontrol bola
agar tidak jatuh
b. Badan condong ke belakang, ayunan lengan dari bawah ke atas
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c. Melempar dengan tangan terkuat. Apabila melempar dengan tangan kanan,
maka kaki kiri berada di depan, begitu sebaliknya.
d. Bola dilempar melambung diikuti gerakan lanjutan dengan melangkahkan
kaki kebelakang ke depan.
e. Pandangan mata ke arah sasaran lemparan
f.

Melempar bola memantul tanah

B. Teknik Menangkap Bola
Teknik menangkap bola kasti ada 4 macam, yaitu:
1. Menangkap Bola Mendatar
2. Menangkap Bola Melambung
3. Menangkap Bola Menyusur Tanah
4. Menangkap Bola Memantul Tanah
Cara melakukan 4 teknik ini pada dasarnya sama, yaitu
a. Pandangan mata tertuju pada arah datangnya bola
b. Menangkap dengan kedua tangan dengan kedua telapak tangan dibuka
membentuk setengah bola
c. Saat perkenaan bola pertama dengan telapak tangan, diikuti sedikit tarikan
tangan ke belakang.
C. Teknik Melambungkan Bola
Teknik melambungkan bola digunakan untuk memberikan umpan yang baik
kepada pemukul.
Cara melakukan:
a. Berdiri tegak. Jika melempar dengan tangan kanan, maka kaki kanan berada
di depan
b. Bola dipegang dengan tangan kanan di depan paha kanan
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c. Badan condong ke depan
d. Putar lengan kanan (yang memegang bola) ke belakang 360°
e. Langkahkan kaki kiri ke depan, ayunkan lengan ke depan dan lepaskan bola
f.

saat berada di samping paha kanan disertai lecutan pergelangan tangan

D. Teknik Memukul Bola
a. Pegang alat pemukul di bagian yang lebih kecil dengan satu tangan.
b. Berdiri menyamping sehingga pelambung berada di samping kiri pemukul
c. Kedua kaki dibuka selebar bahu
d. Letakkan alat pemukul di atas bahu sebelah kanan dengan siku tangan yang
memegang alat pemukul ditekuk
e. Pandangan ke arah pelambungdan datangnya bola
f.

Ayunkan alat pemukul dengan meluruskan siku disertai lecutan pergelangan
tangan saat bola dalam jangkauan pukulan

g. Diikuti gerakan lanjutan dengan melangkahkan kaki belakang ke depan
Cara melakukan:
Teknik memukul bola ada 4 macam, yaitu:
1. Memukul bola mendatar
2. Memukul bola melambung
3. Memukul bola memantul tanah
2.4.3 Permainan modifikasi kasboi ( Kasti dan Boi-Boian)
Permainan

Kasboi

adalah

perpaduan

dua permainan

anak-anak

tradisional yaitu antara permainan tradisional kasti dengan permainan tradisional
boi-boian. Dalam permainan ini antara permainan kasti dengan permainan boiboian dimainkan langsung secara bersama dalam satu permainan yang disebut
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dengan permainan kasboi. Adapun bagaimana cara melakukan permainan
kasboi ini adalah seperti berikut ini.
1. Peraturan permainan
1. peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok, dimana setiap kelompok
beranggotakan 12 siswa.
2. Dalam permainan kasboi satu kelompok sebagai kelompok penjaga dan
kelompok pemukul.
3. Setiap kelompok ada satu siswa bertindak sebagai kapten.
4. Setiap siswa secara bergantian bertindak sebagai pemukul apabila kelompok
tersebut posisinya sebagai kelompok pemukul dan sebaliknya berjaga
apabila posisinya bertindak sebagai kelompok penjaga.
5. Siswa pertama bertindak sebagai pemukul dan dibelakangnya sebagai
pelempar begitu secara terus menerus dan bergantian.
6. Setelah melakukan pukulan siswa lari pada pos yang pertama atau apabila
dimungkinkan menata pecahan genteng yang disediakan ditengah lapangan.
7. Pecahanan genteng di tengah lapangan bisa ditata apabila si pemukul saat
mendapatkan giliran memukul bisa mengenakan bola.
8. Siswa yang saat mendapatkan giliran memukul tidak mengenakan bola tidak
boleh menata pecahan genteng dan diperbolehkan langsung lari pada setiap
pos.
9. Apabila si pemukul tidak mengenakan bola bisa langsung ke setiap pos dan
bisa sampai ke tempat awal maka akan mendapatkan point 1
10. Apabila si pemukul bisa mengenakan bola dan bisa menata pecahan genteng
dengan rapi dan bisa langsung balik ke tempat awal maka kelompok tersebut
mendapat point 3, sedangkan si pemukul hanya bisa menata pecahan
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genteng dengan rapih dan tertata setelah itu kena oleh lawan maka kelompok
tersebut mendapat point 2.
11. Kelompok penjaga bisa mendapat point apabila bola hasil pukulan si pemukul
bisa langsung di tangkap tanpa mengenai tanah terlebih dahulu dan point
yang didapatkan adalah 1 point.
12. Pemenang di tentukan oleh kelompok pengumpul point terbanyak dalam
waktu 20 menit.
1.

Lapangan Kasboi
Lapangan permainan Kasboi berbentuk persegi panjang dengan ukuran

luas nya adalah lebih kurang panjang 25 dan lebar 10 Meter (tidak mutlak). 2
Meter dari panjang lapangan dipergunakan untuk ruangan tempat penjaga
belakang, tempat pemukul, tempat pelambung, dan tempat pemain pemukul.
Lapangan dilengkapi dengan tiang pertolongan yang berjumlah 3 tiang. Masingmasing diletakan berjarak 10 Meter dari tiang yang lainnya,
2.

Sarana dan Prasarana Permainan Kasboi

1.Alat pemukul

Gambar: 2.1.pemukul kasboi

34

Alat pemukul adalah kayu (bukan logam) yang bentuknya persegi
panjang yang panjang pegangannya 40 cm dengan lebar bidang untuk memukul
bola adalah 10 cm dan panjang tampang pemukul 25 cm.
3.

Bola

Gambar:2.2.bola kasboi
Bola yang digunakan dalam permainan kasboi adalah menggunakan bola
tonnis yang mempunyai sifat agak gembos sehingga tidak menimbulkan rasa
sakit apabila dikenakan oleh lawan.
3.Pecahan genteng dan Peluit

Gambar:2.3.pecahan genteng dan peluit
5.Tiang aman

Gambar:2.4.Tiang aman
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Lapangan Kasboi
A
E

E

B

C
F
D
E
Gambar.2.5. Lapangan Kasboi
Keterangan :
A

: Tempat penjaga

B

: Tempat pemukul

C

: Tempat pelambung

D

: Ruang Bebas

E

: Tiang hinggap

F

: Tempat Pecahan Genteng

3. Teknik Dasar Permainan Kasboi
Dalam bermain kasboi terdapat beberapa teknik dasar dan teknik
perorangan yang perlu dikuasai sama halnya seperti permainan bola kecil
lainnya, teknik ketrampilan dasar yang perlu dipelajari dan dikuasai diantaranya
sesuai dengan teknik yang sudah dipelajari pada teknik dasar bermain bola kasti
diantaranya adalah melempar bola, menangkap bola, memukul bola, jalan dan
lari dan cara bermain kasboi. Anak-anak yang sudah menguasai ketrampilan
dalam memukul bola dan berlari dengan kecepatan tinggi akan mudah dalam
membuat angka untuk regunya. Lemparan merupakan salah satu teknik dasar
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dalam permainan bola kasti ada beberapa macam teknik dalam melempar bola
seperti lemparan dengan ayunan atas yang bertujuan agar bola dengan mudah
ditangkap oleh teman, lemparan hendaknya setinggi dada dan jalannya bola
mendatar, lemparan bola ayunan samping yaitu bola dilambungkan kuat kearah
atas sedang arah bola harus tertentu tepat pada sasaran hingga mudah untuk
ditangkap, dan lemparan bola bawah yaitu bola dilemparkan dengan cara di
gelindingkan menyusuri tanah tetapi dengan arah.
2.5. Kerangka Berpikir
Pembelajaran permainan modifikasi kasboi merupakan salah satu bentuk
kegiatan pembelajaran yang secara kreatif disusun dan direncanakan oleh guru
agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat menumbuhkan motivasi siswa saat
mengikuti pembelajaran karena dengan bentuk pembelajaran permainan siswa
akan tertarik dan termotivasi saat belajar karena kegiatan bermain marupakan
salah satu bentuk kegiatan yang paling disukai siswa. Permainan modifikasi
kasboi telah sesuai dengan teknik dasar kasti yaitu adanya pukulan, tangkapan,
dan lemparan. Sehingga tanpa disadari saat melakukan permainan ini mereka
telah melakukan pembelajaran teknik dasar kasti. Hal ini diharapkan mendorong
siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan teknik dasar permainan kasti
secara optimal.
Ketertarikan dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran memiliki
andil besar dalam mendorong siswa untuk mengarahkan perbuatan belajar.
Motivasi sebagai faktor pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sangat
besar pengaruhnya terhadap hasil belajar yang akan dicapai. Semakin tinggi
motivasi siswa maka pembelajaran kasti yang diikuti oleh siswa semakin baik.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Sekolah Dasar Negeri
Tambakaji 1 Semarang pada siswa kelas V, maka peneliti dapat menarik kesimpulan
bahwa penerapan pembelajaran permainan modifikasi kasboi dapat meningkatkan
hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri Tambakaji 1 Semarang

hal ini

dibuktikan dengan hasil pengamatan dan adanya peningkatan hasil belajar. Pada
siklus I persentase ketuntasan hasil belajar adalah 71% dengan jumlah 17 siswa dan
nilai rata-rata kelas adalah 79,8. Pada siklus II persentase ketuntasan hasil belajar
siswa adalah 92% dengan jumlah 22 siswa dan nilai rata-rata kelasnya adalah
85,62.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan di

atas agar proses belajar mengajar lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang
optimal bagi siswa, maka peneliti sampaikan beberapa saran antara lain:
1. Untuk Guru
a. Guru hendaknya menggunakan pembelajaran modifikasi alat sesuai dengan
pembelajaran penjasorkes. Karena hal ini telah peneliti buktikan mampu
meningkatkan hasil belajar siswa.
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b. Guru

hendaknya

mengadakan

latihan-latihan

yang

cukup

dan

dapat

mengembangkan permainan sesuai dengan materi yang diajarkan.
c. Guru hendaknya bukan hanya orang yang hanya dapat berbicara tentang
peningkatan mutu pendidikan tetapi lebih berupaya melakukan tindakan nyata
dalam perbaikan pembelajaran.
d. Guru lebih dapat mengkondisikan suasana pembelajaran agar siswa lebih
memperhatikan penjelasan yang diberikan.
e. Guru harus mampu mengembangkan model pembelajaran yang lebih variatif,
agar siswa lebih antusias dalam mengikutipe mbelajaran penjasorkes.
1. BagiLembaga
Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran yang inovatif dan mampu
meningkatkan kualitas pembelajaran penjasorkes.

77

DAFTAR PUSTAKA
Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni. 2009. Psikologi Pendidikaan. Semarang:
Universitas Negeri Semarang Press
Adang Suherman. 2000. Dasar-dasar penjaskes. Depdikbud.
Adang Suherman. 2000. Prinsip-prinsip Perkembangan dan Modifikasi Permainan.
Semarang: Depdiknas.
Aip Syarifuddin. 2001. Azas dan Filsafah Penjaskes. Jakarta: Universitas Terbuka
Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Rineka Putra.
Dwi Ardisusilo. 2013. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Menggunakan Permainan
Kasbol. Skripsi UNNES.
Ega Trisna Rahayu. 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Bandung:
ALFABETA.
Hiola,Rama. 2010. Jurnal Heart and Sport.FIK UN.
Iskandar. 2012. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: REFERENSI (GP PREES
GROUP).
Laksana Angga.p. 2012. Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok Melalui Pola
Bermain Menggunakan Alat Simpai. Skripsi UNNES.
Muhammad Surya. 2004. Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Bandung:
Pustaka Bani Quraisy..
Oemar Hamalik. 2005. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyanto. 2006. Perkembangan dan Belajar Motorik. Jakarta: Universitas Terbuka
Suhardi.2009. Permainan Bola Kecil. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta:Rineka Cipta

78

Suyadi. 2012. Buku Panduan Guru Profesional Penelitian Tindakan Kelas (PTK)dan
Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Syarifudin.2010. Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan melalui Pendekatan Modifikasi Permainan Bola Voli mini.Skripsi
UNNES.
Trianto. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Zainal Aqib, dkk. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya

