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ABSTRAK 

Dodik Wijanarko. 2015. Pengembangan Model Pembelajaran Bolabasket 
Melalui Modifikasi Permainan Bokar Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 
04 Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Endang Sri Hanani, M.Kes 

Kata kunci: : Pengembangan, Pembelajaran, Permainan Bokar 

 Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa pembelajaran 
bolabasket di SDN 04 Kertosari belum terlaksana secara optimal dikarenakan 
kurang adanya pengembangan oleh guru dalam memodifikasi pembelajaran 
khususnya bolabasket. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Produk Pengembangan Model 
Permainan Bokar bagi siswa kelas V SDN 04 Kertosari Kecamatan Singorojo 
Kabupaten Kendal”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan 
pengembangan model permainan Bokar untuk pembelajaran Bolabasket bagi 
siswa kelas V SD N 04 Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam 
pendidikan jasmani. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan yang telah 
dimodifikasi, yaitu: (1)Potensi dan Masalah (2)Pengumpulan Data (3)Pembuatan 
Produk Awal (4) Validasi Produk (5) Revisi Produk Awal (6)Pra Uji Coba I (7)Uji 
Coba (8)Revisi Produk (9)Uji Coba II (10)Revisi Produk Akhir (11)Penguatan 
(12)Pembuatan Produk Masal. 
 Hasil penilaian rata-rata uji coba satu sebanyak 70,286% masuk dalam 
klasifikasi baik dan layak digunakan. Hasil penilaian rata-rata uji coba dua 
sebanyak 85,34% masuk dalam klasifikasi baik dan layak digunakan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
permainan bokar layak di gunakan dan diterapkan sebagai model pembelajaran 
dalam pembelajaran penjasorkes. Disarankan bagi guru penjasorkes Sekolah 
Dasar Negeri 04 Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dapat 
menggunakan produk model permainan bokar dalam proses pembelajaran 
penjasorkes. 
  



iii 
 

 

 

 



iv 
 

 

 



 

 

v 
 

 

 

 



 

 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

 “ Ketika kita bertambah dewasa, tanpa kita sadari orang tua kita juga 

bertambah tua. Lakukan yang terbaik mulai dari sekarang untuk 

membalas budi orang tua sebelum terlambat nantinya ” 

 “ Bekerja keraslah selagi kamu muda dan pelajarilah semua makna 

kehidupan di dunia. Agar kelak menjadi orang yang dapat membantu 

orang lain bukan sering di bantu orang lain ” ( Ayah ) 

 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan skripsi ini untuk : 

1. Kedua orang tua saya , Bapak Endro 

Subiyanto dan Ibu Kasmini , terima 

kasih atas segala dukungan, doa, 

cinta, motivasi, inspirasi dan kasih 

sayang yang selalu beliau berikan. 

2. Semua keluarga saya, terima kasih 

atas doa dan dukunganya kepada 

saya. 

3. Dosen-dosen FIK, terima kasih atas 

doa dan bimbingannya 

4. Sahabat-sahabat terbaik saya yang 

selalu mendukung dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Teman-teman PGPJSD 2011.  

6. Almamater UNNES. 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Bolabasket 

Melalui Modifikasi Permainan Bokar Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

04 Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal”. 

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya 

kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan 

kepada peneliti menjadi mahasiswa UNNES. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan yang telah memberikan ijin dan 

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Jasmanai Kesehatan Dan Rekreasi, Fakuktas 

Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan 

dorongan dan semangat serta memberikan ijin penelitian untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dra. Endang Sri Hanani, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan petunjuk, dorongan dan motivasi serta pembimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Donny Wira Yudha Kusuma, S.Pd., M.Pd., Ph.D. selaku Ahli Penjasorkes 

yang telah memberikan petunjuk, dorongan dan motivasi dalam 



viii 
 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan 

Rekreasi atas bekal ilmu pengetahuan yang diberikan selama dibangku 

kuliah. 

7. Ariyadi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Kertosari atas ijin 

penelitian yang telah diberikan. 

8. Yuli Eko, S.Pd. selaku Guru Penjasorkes SD Negeri 04 Kertosari yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sugiyarini, S.Pd. selaku Guru Penjasorkes SD Negeri 01 Trayu yang 

telah bersedia menjadi ahli pembelajaran dalam penelitian ini.  

10. Bapak, ibu tercinta, kakak, Adik dan saudara-saudara dari bapak maupun 

ibu terimakasih atas doa, motivasi dan semangat yang diberikan untukku. 

11. Teman-temanku mahasiswa FIK UNNES angkatan 2011 atas doa, 

bantuan, kerjasama dan motivasinya dalam penyusunan skripsi. 

12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin, mungkin penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan 

karena keterbatasan penuli. Semoga Allah SWT selalu memberikan barokah dan 

anugerah yang terbaik atas jasa bapak/ibu/saudara sekalian.  

     Semarang,   Januari 2016 

         

             Penulis 



ix 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 
JUDUL ....................................................................................................................... i 
ABSTRAK .................................................................................................................. ii 
PERNYATAAN .......................................................................................................... iii 
PERSETUJUAN ........................................................................................................ iv 
PENGESAHAN .......................................................................................................... v 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................................. vi 
KATA PENGANTAR .................................................................................................. vii 
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ix 
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ xii 
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xiii 
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xiv 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1 
1.2 Perumusan Masalah ............................................................................ 5 
1.3 Tujuan Pengembangan ........................................................................ 5 
1.4 Manfaat Pengembangan ...................................................................... 6 
1.5 Spesifikasi Produk................................................................................ 6 
1.6 Pentingnya Pengembangan ................................................................. 6 

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 
2.1 Landasan Teori .................................................................................... 8 
2.1.1 Pengertian Belajar................................................................................ 8 
2.1.2 Pengertian Pembelajaran ..................................................................... 9 
2.1.3 Komponen Sistem Pembelajaran ......................................................... 9 
2.1.4 Metode Pembelajaran ........................................................................ 11 
2.1.5 Karakteristik Anak Sekolah Dasar ...................................................... 12 
2.1.6 Modifikasi Pembelajaran Penjas ........................................................ 13 
2.1.7 Konsep Gerak .................................................................................... 14 
2.1.8 Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani ..... 16 
2.1.9 Sarana Dan Prasarana ...................................................................... 16 
2.1.10 Permainan Bolabasket ....................................................................... 17 
2.2 Kerangka Berpikir .............................................................................. 21 

BAB III METODE PENGEMBANGAN 
3.1 Model Pengembangan ....................................................................... 24 
3.2 Prosedur Pengembangan .................................................................. 25 
3.2.1 Potensi dan Masalah .......................................................................... 26 
3.2.2 Pengumpulan data ............................................................................. 27 
3.2.3 Pembuatan Produk Awal .................................................................... 27 
3.2.4 Validasi Produk .................................................................................. 31 
3.2.5 Revisi Produk Awal ............................................................................ 32 
3.2.6 Pra Uji Coba I Kelompok Kecil ........................................................... 32 
3.2.7 Uji Coba I Kelompok Kecil .................................................................. 33 
3.2.8 Revisi Produk Pertama ...................................................................... 33 
3.2.9 Uji Coba II Kelompok Besar ............................................................... 34 



x 
 

3.2.10 Revisi Produk Akhir ............................................................................ 34 
3.2.11 Penguatan ......................................................................................... 35 
3.2.12 Pembuatan Produk Masal .................................................................. 36 
3.3 Uji Coba Produk ................................................................................. 36 
3.3.1 Desain Uji Coba Produk ..................................................................... 37 
3.3.2 Subyek Uji Coba ................................................................................ 38 
3.4 Rancangan Produk ............................................................................ 38 
3.5 Jenis Data .......................................................................................... 39 
3.6 Instrumen Pengumpulan Data ............................................................ 39 
3.6.1 Instrumen Penelitian Pendahuluan ..................................................... 39 
3.6.2 Instrumen Evaluasi Model Oleh Ahli ................................................... 40 
3.7 Analisis Data ...................................................................................... 42 
 

BAB IV HASIL PENGEMBANGAN 
4.1 Penyajian data hasil Uji Coba 1.......................................................... 44 
4.1.1 Data Lembar Evaluasi Ahli Uji Coba I ................................................ 44 
4.1.2 Data Rata-rata Penilaian Aspek Kognitif ............................................ 45 
4.1.3 Data Rata-rata Penilaian Aspek Afektif .............................................. 45 
4.1.4 Data Rata-rata Penilaian Aspek Psikomotor....................................... 46 
4.1.5 Data Rata-rata Penilaian Semua Aspek ............................................. 47 
4.2 Hasil Analisis Data Uji Coba I ............................................................. 48 
4.2.1 Hasil Analisis Lembar Evaluasi Ahli ................................................... 49 
4.2.2 Hasil Analisis Penilaian Aspek Kognitif ............................................... 50 
4.2.3 Hasil Analisis penilaian Aspek Afektif ................................................. 51 
4.2.4 Hasil Analisis penilaian Aspek Psikomotor ......................................... 52 
4.2.5 Hasil Analisis Akhir Uji Coba 1 (satu) Kelompok Kecil ........................ 52 
4.3 Revisi Produk ..................................................................................... 53 
4.3.1 Bagian Yang Di Revisi ....................................................................... 53 
4.3.2 Analisis Dari Peneliti .......................................................................... 54 
4.3.3 Perbandingan Draf permainan dengan uji coba I ............................... 55 
4.4 Penyajian Data Hasil Uji Coba II ........................................................ 58 
4.4.1 Data Rata-Rata Lembar Evaluasi Ahli Uji Coba II .............................. 59 
4.4.2 Data Rata-Rata Penilaian aspek Kognitif ........................................... 59 
4.4.3 Data Rata-Rata Penilaian Afektif ........................................................ 60 
4.4.4 Data Rata-Rata Penilaian Psikomotor ................................................ 61 
4.4.5 Data Rata-Rata Penilaian Semua Aspek ............................................ 62 
4.5 Hasil Analisis Data Uji Coba II ............................................................ 63 
4.5.1 Hasil Analisis Lembar Evaluasi Ahli ................................................... 64 
4.5.2 Hasil Analisis Penilaian Aspek Kognitif ............................................... 65 
4.5.3 Hasil Analisis penilaian Aspek Afektif ................................................. 66 
4.5.4 Hasil Analisis penilaian Aspek Psikomotor ......................................... 67 
4.5.5 Hasil Analisis Akhir Uji Coba 2 (dua) Kelompok Besar ....................... 67 
4.6 Prototipe Produk ................................................................................ 68 
4.6.1 Sarana Prasarana Bermain Bokar ...................................................... 69 
4.6.2. Aspek - Aspek Dalam Permainan Bokar ............................................ 73 
4.6.3 Keunggulan Produk ............................................................................ 73 
4.6.4 Kelemahan Produk............................................................................. 74 
 



xi 
 

BAB V KAJIAN DAN SARAN 
5.1 Kajian Prototipe Produk ..................................................................... 75 
5.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Produk .................................................... 76 
5.2 Saran Pemanfaatan ........................................................................... 78 
 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 75 
LAMPIRAN ............................................................................................................. 76 
 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Kuisoner unruk Ahli ............................................................ 40 
Tabel 3.2. Klasifikasi Presentase ..................................................................... 42 
Tabel 4.1 Data Lembar Evaluasi Ahli Uji Coba I .............................................. 43 
Tabel 4.2 Data Aspek Kognitif Uji Coba I ......................................................... 44 
Tabel 4.3 Data Aspek Afektif Uji Coba I ........................................................... 44 
Tabel 4.4 Data Aspek Psikomotor Uji Coba I ................................................... 45 
Tabel 4.5 Hasil Rata-rata Penilaian Semua Aspek Uji Coba I………........….. .. 46 
Tabel 4.6 perbedaan draf uji coba I dengan uji coba II ..................................... 57 
Tabel 4.7 Data Lembar Evaluasi Ahli Uji Coba II.............................................. 58 
Tabel 4.8 Data Aspek Kognitif Uji Coba II ........................................................ 58 
Tabel 4.9 Data Aspek Afektif Uji Coba II .......................................................... 59 
Tabel 4.10 Data Aspek Psikomotor Uji Coba II ................................................ 60 
Tabel 4.11 Hasil Rata-rata Penilaian Semua Aspek Uji Coba II………...…… ... 61  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1 Papan Pantul……………………………………………………….... .  17 
Gambar 2.2 Lapangan Bolabasket.…….………………………………………….  18 
Gambar 2.3 Simpay dan Penyangga Basket (keranjang)…………………….. ..  18 
Gambar 2.4 Bola Basket……………………………….………………………….. .  19 
Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan R7D ....................................................  24 
Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan Permainan Bokar ................................  25 
Gambar 3.3 Bola Permainan Bokar………………………………………………. .  26 
Gambar 3.4 Kardus…………...……………………………………………………. .  27 
Gambar 3.5 Lapangan Permainan Bokar.…………….………………………… ..  47 
Gambar 4.1 Diagram Lembar Evaluasi Ahli Penjas dan Pembelajaran…….. ...  41 
Gambar 4.2 Diagram Lembar Kuisoner Siswa Uji Coba I...…………………… .  44 
Gambar 4.3 Diagram Penilaian Afektif Uji Coba I………………………………. .  45 
Gambar 4.4 Diagram Penilaian Psikomotor Uji Coba I………………………… .  46 
Gambar 4.5 Diagram Rata-rata Penilaian Semua Aspek Uji Coba I……...….. .  47 
Gambar 4.6 Diagram Lembar Evaluasi Ahli Penjas dan Pembelajaran…….. ...  56 
Gambar 4.7 Diagram Lembar Kuisoner Siswa Uji Coba II...……………………  59 
Gambar 4.8 Diagram Penilaian Afektif Uji Coba II……………………………….  60 
Gambar 4.9 Diagram Penilaian Psikomotor Uji Coba II…………………………  61 
Gambar 4.10 Diagram Rata-rata Penilaian Semua Aspek Uji Coba II……….. .  62 
Gambar 4.11 Bola Permainan Bokar………………..…………………………….  68 
Gambar 4.12 Kardus/Ring untuk Bermain Bokar……………………………….. .  68 
Gambar 4.13 Lapangan Bermain Bokar..……………………………………….. ..  69 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1. Usulan Tema dan Judul Skripsi .................................................... 81 
Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing .................................................... 82 
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian ...................................................................... 83 
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ............................. 84  
Lampiran 5. Lembar Evaluasi Ahli Penjas Uji Coba I  ...................................... 85  
Lampiran 6. Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran I Uji Coba I .......................... 90 
Lampiran 7. Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran II Uji Coba I  ........................ 95 
Lampiran 8. Rekapitulasi Rata-Rata Penilaian Ahli Penjas .............................. 100 
Lampiran 9. Penilaian Aspek Kognitif Uji Coba I Kelompok Kecil ..................... 102 
Lampiran 10. Rekapitulasi Penilaian Aspek Kognitif ........................................ 104 
Lampiran 11. Penilaian Aspek Afektif Uji Coba I Kelompok Kecil ..................... 106 
Lampiran 12. Rekapitulasi Penilaian Aspek Afekif ........................................... 108 
Lampiran 13. Penilaian Aspek Psikomotor Uji Coba I Kelompok Kecil ............. 110 
Lampiran 14. Rekapitulai Penilaian Aspek Psikomotor .................................... 113 
Lampiran 15. Lembar Evaluasi Ahli Penjas Uji Coba II .................................... 115 
Lampiran 16. Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran I Uji Coba II ....................... 120 
Lampiran 17. Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran II Uji Coba II ...................... 125 
Lampiran 18. Penilaian Aspek Kognitif Uji Coba II Kelompok Besar ................ 130 
Lampiran 19. Rekapitulasi Penilaian Aspek Kognitif ........................................ 132 
Lampiran 20. Penilaian Aspek Afektif Uji Coba II Kelompok Besar .................. 134 
Lampiran 21. Rekapitulai Penilaian Aspek Afektif ............................................ 136 
Lampiran 22. Penilaian Aspek Psikomotor Uji Coba II Kelompok Besar .......... 138 
Lampiran 23. Rekapitulai Penilaian Aspek Psikomotor .................................... 141 
Lampiran 24. Hasil Wawancara dan Observasi di SDN 04 Kertosari ............... 143 
Lampiran 25. Hasil Wawancara dan Observasi di SDN 01 Kertosari ............... 147 
Lampiran 26. Hasil Wawancara dan Observasi di SDN 02 Kertosari ............... 151 
Lampiran 27. Gambar/Foto Penelitian Uji Coba I Kelompok Kecil .................... 155 
Lampiran 28. Gambar/Foto Penelitian Uji Coba II Kelompok Besar ................. 157 
Lampiran 29. Gambar/Foto Penguatan ............................................................ 160 
 

  



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani di Sekolah Dasar pada hakikatnya mempunyai arti, 

peran dan fungsi yang penting dalam upaya menciptakan suatu masyarakat yang 

sehat. Karena peserta didik di Sekolah Dasar adalah kelompok masyarakat yang 

tumbuh berkembang, ingin merasa gembira dalam bermain dan memiliki 

kerawanan yang memerlukan pembinaan dan bimbingan. Oleh karena itu 

pendidikan jasmani merupakan suatu wadah pembinaan yang sangat tepat. 

Salah satu permasalahan kurang berkembangnya proses pembelajaran 

penjasorkes di sekolah adalah terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran 

yang tersedia di sekolah, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu 

kurang kreatifitas dan inovatif para guru penjasorkes dalam menggunakan model 

pembelajaran juga sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Ditengarai guru penjasorkes selalu menggunakan sarana dan prasarana 

yang seadanya secara terus menerus tanpa berpikir untuk mengembangkan 

model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan inovatif, sehingga banyak 

siswa merasa jemu dan bosan. Banyak guru-guru penjasorkes yang masih 

menggunakan proses pembelajaran konvensional sehingga menjadikan proses 

pembelajaran menjadi monoton dan tidak menarik. Sering dijumpai mereka 

menggunakan metode pembelajaran yang itu-itu saja dan menggunakan 

lapangan di lingkungan sekolah tanpa mencoba hal yang baru dengan 

pengembangan model pembelajaran yang telah dimodifikasi. 
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Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka dipandang penting 

adanya pengembangan model pembelajaran Penjasorkes dengan beberapa 

modifikasi alat atau memanfaatkan lingkungan fisik di luar sekolah, sebagai 

wahana penciptaan pembelajaran Penjasorkes yang inovatif, untuk menjadikan 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, yaitu sekaligus 

bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. 

Salah satu olahraga yang cukup popular dan merakyat di Indonesia adalah 

bolabasket. Permainan bolabasket merupakan olahraga permainan 

menggunakan bola besar, dan dimainkan dengan menggunakan dua tangan. 

Permainan bola basket mempunyai tujuan untuk memasukan bola sebanyak-

banyaknya ke keranjang lawan, serta menahan lawan agar tidak memasukan 

bola ke keranjang sendiri dengan cara lepar tangkap, menggiring, dan 

menembak (Hal Wissel, 2000:2).  

Permainan bolabasket adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan 

oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari lima pemain. Tujuan dari masing-

masing tim adalah untuk mencetak angka kekeranjang lawan dan berusaha 

mencegah tim lawan mencetak angka. Pertandingan dikontrol oleh wasit, 

petugas meja dan seorang commissioner, jika hadir (FIBA, 2010: 1). 

Kemenangan dalam permainan bolabasket selalu ditentukan dari jumlah 

banyaknya bola yang masuk ke ring dihitung dengan angka. Regu yang lebih 

banyak memperoleh angka, maka regu itulah yang menang dan banyak angka 

atau memasukan bola ke ring dibutuhkan teknik-teknik dasar permainan 

bolabasket yang baik.  

Teknik-teknik permainan bola basket menurut Imam Sodikun (1992:48) 

adalah 1) Teknik melempar dan menangkap, 2) Teknik menggiring bola, 3) 
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Teknik menembak, 4) Teknik gerakan berporos, 5) Teknik lay up shoot, dan 6) 

merayah. 

Materi pembelajaran bola basket di berikan di Sekolah Dasar sesuai dengan 

kurikulum 2013 tema dua subtema satu pembelajaran dua dan lima, dengan 

kopetensi dasar: 3.1 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar 

dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola besar 

(Menyebutkan cara melakukan berbagai keterampilan untuk mengambil posisi, 

mencetak angka dan mengoper ke teman), dan 4.1 Mempraktikan variasi dan 

kombinasi pola gerak dasar yang ditandai konsep gerak dalam berbagai 

permainan dan atau olahraga tradisional bola besar (Menggunakan berbagai 

keterampilan untuk mengambil posisi, mencetak angka, dan mengoper ke 

teman). 

Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang akan digunakan merupakan 

permainan bolabasket yang telah dikembangkan baik peraturan, sarana dan 

prasarana serta pemain. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini 

berawal dari pengamatan di lapangan saat melakukan observasi dan 

wawancara. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD N 01 Kertosari, SD N 02 

Kertosari dan SD N 04 Kertosari Kecamatan Singorojo Kabaputen Kendal 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan  proses  pembelajaran bolabasket 

belum dapat berjalan efektif. Kurangnya partisipasi siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran bolabasket menjadi salah satu penghambat dalam proses 

pembelajaran penjasorkes, pembelajaran masih berpusat kepada guru, artinya 

anak hanya bergerak berdasarkan instruksi guru, kurangnya perasaan gembira 

dalam pembelajaran menyebabkan siswa malas untuk bergerak, Siswa kurang 
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mengeksplor gerak, karena kebanyakan siswa lebih banyak diam dari pada 

bergerak. Dari hal itu dapat di simpulkan bahwa pembelajaran penjas hampir di 

seluruh Desa Kertosari belum berjalan secara efektif dan efisien. 

Hasil pengamatan dan wawancara di SD N 01 Kertosari, SD N 02 Kertosari 

dan SD N 04 Kertosari Kecamatan Singorojo Kabaputen Kendal menyatakan 

bahwa dalam pembelajaran gerak dasar di temukan permasalahan sebagai 

berikut: 1) Kurang memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media untuk 

proses pembelajaran bola basket 2) Kurang memberikan inovasi dan modifikasi 

permainan bolabasket dalam proses pembelajaran penjasorkes 3) Dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar lebih menekankan pada 

teknik dasar dalam cabang olahraraga yang mengarah ke prestasi. 4) siswa 

cenderung kurang aktif untuk bergerak dan cenderung cepat bosan dalam 

proses pembelajaran bola basket 5) peraturan permainan bolabasket yang terlalu 

baku susah di terima oleh sebagian siswa 6) diketahui beberapa siswa susah 

mengendalikan bola basket dikarenakan bola terlalu berat dan besar. 

Hasil dari data observasi yang saya ambil dari ketiga sekolahan di desa 

kertosari. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam pembelajaran bola basket di 

sana belum diberikan secara maksimal. Karena banyak faktor seperti sarana dan 

prasarananya yang kurang dan kurangnya pengetahuan guru tentang bagaimana 

permainan olahraga bolabasket itu. Permainan bolabasket termasuk olahraga 

yang mempunyai peraturan yang cukup rumit. Tidak jarang banyak guru hanya 

menguasai sedikit dasarnya saja. Sehingga di sekolah-sekolah pembelajaran 

bolabasket jarang diberikan. Menurut saya, hal itu yang membuat permainan 

bolabasket menjadi hal asing bagi anak-anak di sebagian sekolah. 
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Peneliti menyadari bahwa pembelajaran Penjasorkes yang disampaikan 

dengan menggunakan pendekatan permainan akan lebih menyenangkan dan 

menarik. Siswa akan merasa lebih senang karena dapat mengaktualisasikan 

potensi aktifitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, dan perilaku. Hal ini tentu 

akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dalam pembelajaran Penjasorkes 

yaitu, pembentukan semua ranah yang menyangkut ranah psikomotor, afektif, 

dan kognitif. 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan model pembelajaran Penjasorkes tersebut kedalam sebuah 

penelitian yang berjudul “PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN 

BOLABASKET MELALUI MODIFIKASI PERMAINAN BOKAR BAGI SISWA 

KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KERTOSARI KECAMATAN 

SINGOROJO KABUPATEN KENDAL”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dikaji yaitu “ Bagaimana Pengembangan Model 

Permainan Bokar untuk Pembelajaran Bolabasket bagi Siswa Kelas V SD N 04 

Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal? ” 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengembangan model 

permainan Bokar untuk pembelajaran bolabasket bagi siswa kelas V SD N 04 

Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam pendidikan jasmani. 

Supaya siswa dapat meningkatkan aktifitas olahraga dengan pembelajaran 

Penjasorkes yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  
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1.4 Manfaat Pengembangan 

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai 

dengan hasil penelitian. 

2. Untuk menambah kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

3. Dapat dijadikan suatu gambaran bahwa dengan mengembangkan model 

pembelajaran mempengaruhi minat belajar siswa. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa 

permainan bokar yang dimodifikasi dari permainan Bolabasket sesuai 

karakteristik siswa kelas V SD yang dapat mengembangkan semua aspek 

pembelajaran ( kognitif, afektif, dan psikomotor ) pada hasil penelitian secara 

efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga kebugaran 

jasmani dapat terwujud, dan dapat mengatasi kesulitan dalam pembelajaran 

bolabasket. 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

1.6.1 Bagi Peneliti 

1. Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan bidang studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

2. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes. 

3. Lebih paham jika dalam pembelajaran Penjas itu dibutuhkan suatu 

pengembangan dalam pembelajaran. 
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1.6.2 Bagi Guru Penjas 

1. Sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes di 

sekolahnya masing-masing. 

2. Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjasorkes untuk 

menciptakan terobosan-terobosan baru dan variasi mengajar dengan 

cara memodifikasi jenis permainan olahraga sehingga siswa tidak merasa 

cepat bosan, serta siswa lebih aktif bergerak. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar  menurut Slameto (2010:2), belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. menurut Nana Sudjana (2009:28), 

memberikan pengertian belajar sebagai suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai 

hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk antara lain: 1) 

perubahan pengetahuan, 2) perubahan pemahaman, 3) perubahan sikap 

dan tingkah laku, 4) perubahan keterampilan, 5) perubahan kecakapan, 6) 

perubahan kebiasaan, dan 7) perubahan pada aspek-aspek yang ada pada 

individu yang belajar. 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008:12), belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Jadi yang dimaksud belajar adalah suatu proses aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 
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dilakukan baik melalui pengalaman-pengalaman ataupun melalui praktek 

latihan untuk menghasilkan perubahan perilaku/tingkah laku yang relatif 

konstan dan berbekas dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan 

nilai sikap. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Secara umum, pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah 

yang lebih baik. Menurut Sardiman (2004:19) pembelajaran adalah 

perpaduan dua aktivitas yaitu aktivitas belajar dan aktivitas mengajar. 

Menurut Nana Sudjana (2009:48), pembelajaran adalah upaya pendidik 

untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Pada hakekatnya pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara terprogram agar siswa mampu belajar secara aktif. Dalam 

proses pembelajaran terjadi inteaksi antara siswa dan guru yang mengarah 

terjadi perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan, ketrampilan, nilai 

dan sikap. 

2.1.3 Komponen Sistem Pembelajaran 

Menurut Muhamad Rahman dan Sofan Amri (2013:6) belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku. Namun demikian, kita akan sulit melihat 

bagaimana proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang. 

Karena perubahan perilaku berhubungan dengan system saraf yang sulit 
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dilihat dan diraba. Walaupun kita tidak dapat melihat perubahan tingkah laku 

seseorang. setidaknya kita dapat menentukan seseorang sudah 

belajar/belum, yaitu dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah 

proses pembelajaran berlangsung. 

Komponen-komponen system pembelajaran adalah sebagai berikut:   

1. Tujuan, dalam kegiatan belajar mengajar, tujuan yang ingin dicapai 

adalah mengenalkan fakta yang terjadi pada siswa.  

2. Bahan Pelajaran, bahan pelajaran disusun secara sistematis dan 

terpadu dalam proses pembelajaran sehingga mampu bersaing diera 

globalisasi. 

3. Kegiatan Belajar Mengajar, dalam kegiatan belajar mengajar, terjadi 

interaksi antara guru dan siswa. Siswa dituntut lebih aktif dalam proses 

pembelajaran sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator.  

4. Metode, dalam kegiatan belajar mengajar, metode yang digunakan guru 

bervariasi disesuaikan oleh materi pelajaran yang diajarkan. 

5. Alat, dalam kegiatan belajar mengajar, menggunakan alat untuk 

mempermudah usaha dalam mencapai tujuan. Alat yang digunakan 

bervariasi dengan media belajar ataupun motivasi dan perintah yang 

dapat membantu siswa dalam proses belajar mengajar.  

6. Sumber Pelajaran, sumber belajar merupakan bahan/materi dalam 

menambah ilmu pengetahuan. Sumber pelajaran berupa buku paket 

ataupun buku penunjang yang lain serta Lembar Kerja Siswa ( LKS ). 

Agar tujuan dapat tercapai semua komponen yang ada harus 

diorganisasikan sehingga antar komponen terjadi kerjasama. Pembelajaran 
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akan tercapai jika ada timbal balik yang baik antara guru dan siswa.  

2.1.4 Metode Pembelajaran 

Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran (Nana Sudjana, 2009:76). Menurut Sumadi Suryabrata 

(1997:148) mengemukakan metode pengajaran sebagai cara pelaksanaan 

dari pada proses pengajaran, atau soal bagaimana teknisnya sesuatu bahan 

pelajaran diberikan kepada siswa di sekolah. 

Metode adalah prosedur pembelajaran yang dipilih untuk membantu 

para siswa mencapai tujuan atau untuk menginternalisasikan isi atau pesan. 

Metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran sebagai alat untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan pembelajaran akan tercapai 

dengan penggunaan metode yang tepat (Djamarah, 2002:84). 

Menurut pendapat W.Gulo (2002:18), strategi belajar mengajar 

merupakan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan metode 

pengajaran adalah cara yang dugunakan untuk mencapai tujuan itu. Dalam 

bukunya menyebutkan metode pengajaran adalah alat untuk 

mengoperasionalkan apa yang direncanakan dalam strategi. Jadi metode 

pengajaran menjadi salah satu unsur dalam  strategi belajar mengajar. 

Metode adalah prosedur pembelajaran yang dipilih untuk membantu para 

siswa mencapai tujuan atau untuk menginternalisasikan isi atau pesan.  

Maka dengan menetapkan metode pembelajaran yang tepat kegiatan 

pembelajaran dapat mencapai hasil optimum. Pemilihan metode 
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pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil 

pembelajaran. Menurut W.Gulo (2002:21) ada tiga prinsip yang perlu 

dipertimbangkan dalam upaya menetapkan metode pembelajarn 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 

pengajaran.  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melakukan aktivitas pembelajaran. Kegiatan belajar yang telah dirancang 

dan dilaksanakan dengan penuh keahlian guru dapat menghasilkan suasana 

dan pembelajaran yang efektif. 

2.1.5 Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Karaktaristik fisik dan mental siswa SD berdasarkan pada tingkat 

usianya menurut Sukintaka  (1992:41) dibagi menjadi tiga ketegori: 1) Siswa 

SD kelas 1 dan 2, berusia antara 6-8 tahun, 2) Anak SD kelas 3 dan 4, 

berusia antara 9-10 tahun dan 3)  Siswa SD kelas 5 dan 6, yang usianya 11-

12 tahun. 

Pada siswa sekolah dasar yang berusia antara 6-9 tahun secara umum 
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tidak ditemukan perkembangan fisik maupun mental yang menonjol antara 

siswa perempuan dengan laki-laki. Sedangkan usia 10-11 tahun antara anak 

lelaki dan anak perempuan mulai menampakkan perbedaan perkembangan 

fisik maupun mental. 

Ada beberapa karakteristik anak usia Sekolah Dasar yang perlu 

diketahui para guru, agar lebih mengetahui keadaan peserta didik 

khususnya ditingkat Sekolah Dasar. Anak usia SD ditandai oleh tiga 

dorongan ke luar yang besar yaitu (1) kepercayaan anak untuk keluar rumah 

dan masuk dalam kelompok sebaya (2) kepercayaan anak untuk memasuki 

dunia permainan dan kegiatan memerlukan ketrampilan fisik,dan (3) 

kepercayaan mental untuk memasuki dunia konsep, logika dan simbiolis dan 

komunikasi orang dewasa. 

Masa usia sekolah dasar sebagai kanak-kanak akhir yang berlangsung 

dari usia enam tahun hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua belas 

tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan 

perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, 

diantaranya, perbedaan dalam intelegansi, kemampuan dalam kognitif dan 

bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 

2.1.6  Modifikasi Pembelajaran Penjas 

Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:1), 

Penyelenggaraan progam pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik pendidikan jasmanin itu sendiri. Yaitu, “ Developmentally 

Appropriate Practice” (DAP). Artinya adalah tugas ajar dapat membantu 
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mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajarnya. 

Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan 

karakteristik setiap individu serta mendorong kearah yang lebih baik. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh 

para guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP. 

Termasuk didalamnya “body scaling”  atau ukuran tubuh siswa, harus selalu 

dijadikan prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran penjas. Esensi 

modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran 

dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial 

dapat memperlancar siswa dalam belajarnya, cara ini dimaksudkan untuk 

menuntun, mengarahkan dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak 

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

yang lebih tinggi. 

Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari 

aktivitas pembelajaran yang diberikan guru dan mulai awal hingga akhir 

pelajaran. Beberapa aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari 

pengetahuan guru tentang : 1) tujuan, 2) karakteristik materi, 3) kondisi 

lingkungan dan 4) evaluasinya. 

2.1.7 Konsep Gerak 

Menurut Sukintaka (1992:47), salah satu tujuan pendidikan jasmani 

adalah mengembangkan ketrampilan gerak. Dengan berkembangnya 

macam-macam karakteristik jasmani, dan dengan kematangan anak, anak 
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akan membentuk kecakapan untuk membentuk ketrampilan gerak. Namun 

sebagian besar dari laku atau perbuatan itu ialah, faktor kematangan anak. 

Faktor kematangan anak ini akan membatasi terhadap jenis ketrampilan 

apa, dan berapa banyak yang dapat dikuasai. Perluasan dan penguasaan 

ketrampilan gerak terutama tergantung pada derajat kemajuan 

perkembangan anak. 

Sukintaka (1992:48), ketrampilan gerak dasar merupakan gerakan 

yang umum dengan tujuan untuk lari, lompat dan loncat, melempar atau 

menerima. Tiap ketrampilan ini dikelompokan dalam 3 kategori yaitu : 

Ketrampilan Lokomotor, merupakan aktivitas perpindahan seorang dari 

satu tempat ketempat yang lain. Sebagain besar ketrampilan lokomotor 

berkembang sebagai hasil beberapa tahap kematangan, namun, berlatih 

dan memperoleh pengalaman merupakan sesuatu yang penting untuk 

mencapai kematangan.  

Ketrampilan Nonlokomotor, disebut juga ketrampilan yang stabil, 

merupakan gerakan yang sedikit sekali atau bahkan tidak bergerak bila 

dipandang dari satu pangkal gerak (melilit, meliuk, menekuk, dan 

mengayun). Kemampuan untuk melaksanakan ketrampilan ini sejajar 

dengan ketrampilan lokomotor yang buka. 

Ketrampilan Manipulasi, melibatkan kontrol objek utama, dengan 

tangan dan tungkai. Kemampuan manipulasi dikembangkan ketika anak 

tengah mengenal macam-macam objek. Kemampuan manipulasi lebih 

banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga 
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dapat digunakan. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari gerakan 

mendorong, gerakan menerima objek, dan gerakan memantul-mantulkan 

bola atau menggiring bola. 

2.1.8 Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran pendidikan jasmani sesuai 

dengan Taksonomi Bloom yang dikutip Samsudin (2008:94) mencakup 4 

aspek yaitu : aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, dan 

kebugaran. 

Aspek kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

dan sintesis. Aspek afektif meliputi penilaian sikap, tingkah laku, emosi, 

motifasi, kerjasama, dan koordinasi setiap siswa. Aspek psikomotorik 

meliputi gerak dasar, gerak refleks, kemampuan perseptual, kemampuan 

fisik, gerak terampil, dan komunikasi nondiskursif. Sedangkan aspek 

kebugaran meliputi :daya tahan, kekuatan, Kecepatan, kelentukan, 

kelincahan, daya ledak, serta koordinasi (Samsudin, 2008:98). 

2.1.9 Sarana Dan Prasarana 

2.1.8.1. Sarana 

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana 

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Menurut  Muhammad Rahman dan 

Sofan Amri (2013:6), sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 
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proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan sarana sebagai fasilitas agar 

penelitian dapat berjalan dengan lancar. 

2.1.8.2. Prasarana 

Menurut Muhammad Rahman dan Sofan Amri (2003:50), 

prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Semua 

perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang 

pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang proses belajar mengajar, 

seperti lingkungan luar sekolah yang berupa pantai dapat dijadikan 

tempat untuk pembelajaran gerak, halaman sekolah sebagai sekaligus 

lapangan olahraga, halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju 

sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar 

mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran materi tentang 

kesehatan, dan lain-lain. 

2.1.10 Permainan Bolabasket 

Permainan bolabasket adalah salah satu cabang olahraga  yang 

dimainkan diatas lapangan permaianan yang permukaannya rata dengan 

ukuran lapangan panjangnya 28 meter dan lebar 15 meter yang diukur dari 

sisi dalam garis batas, oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 

pemain. Dimana Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak 
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angka kekeranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak 

angka.(FIBA, 2010:1) 

Permainan bolabasket dilaksanakan dalam waktu 40 menit. Dari waktu 

40 menit ini, di bagi atas 4 quarter (babak), dimana tiap babak dilaksanakan 

dalam waktu 10 menit, dengan jeda waktu antar babak 1 menit. Pada awal 

babak pertama tiap tim harus menyiapkan 5 pemain yang siap bertanding di 

tengah lapangan. Selain 5 pemain tadi, masih ada 7 pemain cadangan. 

2.1.10.2 Sarana Dan Prasarana 

1. Papan Pantul 

Papan pantul pada lapangan bolabasket terdiri dari dua bagian. 

Kedua papan pantul harus terbuat dari kayu keras setebal 3 cm atau 

bahan lain yang cocok dan mempunyai derajat kekakuan (kekerasan) 

yang sama dengan kayu. Ukuran papan pantul ini adalah panjang 

1.80 meter dan lebar 1,20 meter. Pada papan pantul terdapat empat 

persegi panjang yang berukuran panjang (horisontal) 0,59 meter dan 

lebar (vertikal) 0,45 meter. Empat persegi panjang ini dipergunakan 

untuk arahan memantulkan bola supaya bola masuk ke basket. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 
 
 

Gambar 2.1 Papan Pantul 
Sumber: Abdul Rohim (2008:6) 
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2. Lapangan Bolabasket 

Lapangan bolabasket harus pada permukaan yang keras 

berbentuk empat persegi panjang serta bebas dari rintangan. Ukuran 

panjang  

lapangan adalah 28 m dan lebar 15 m diukur dari sebelah dalam 

garis batas. Jari-jari lingkaran tengah lapangan bolabasket adalah 

1,80 m. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.2 Lapangan 
Sumber: Abdul Rohim (2008:5) 

 
3. Penyangga Basket/Keranjang 

Pada lapangan bola basket dilengkapi dengan simpay yang 

terbuat dari besi yang mempunyai garis tengah 20 mm dan jalanya 

mempunyai panjang 40 cm. Simpay mempunyai garis tengah 45 

cm diletakkan 3.03 meter diatas lantai dan sama jauh dari kedua 

tepi vertikal papan pantul (Abdul Rohim, 2008:7). 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Simpay dan Penyangga Basket/Keranjang 
Sumber: Abdul Rohim (2008:7)  
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4. Bola 

Bola terbuat dari karet yang dilapisi kulit atau bahan sintesis 

lainnya. Keliling bola tidak kurang dari 75 cm dan tidak lebih dari 78 

cm, sedangkan beratnya tidak kurang dari 600 gram dan tidak lebih 

dari 660 gram. Bola tersebut dipergunakan untuk bermain setelah 

dipompa sedemikian rupa sehingga bila dipantulkan ke lantai yang 

keras dari ketinggian 1,80 m diukur dari dasar, bola akan memantul 

setinggi tidak kurang 1,20 m dan tidak lebih dari 1,40 m bila diukur 

dari puncak bola. (Abdul Rohim, 2008:8) 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bola Basket 
Sumber: Abdul Rohim (2008:8) 

3.1.10.2 Teknik Dasar Permainan Bola Basket 

Menurut Imam Sodikun (1992:48) Permaianan bola basket 

merupakan bentuk permainan beregu. Artinya disini bukan hanya skill 

individu saja yang diutamakan, akan tetapi kerja sama regu (tim) 

adalah yang paling penting. Oleh karena itu, untuk dapat bermain bola 

basket dengan baik, maka ada beberapa teknik dasar yang harus 

dikuasai oleh seorang pemain yaitu 1) teknik menggiring bola, 2) teknik 

mengoper bola, 3) teknik menembak bola, dan teknik lain seperti : 1) 
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teknik gerakan berporos, 2) teknik lay-up shoot dan 3) teknik merayah 

atau merebut bola. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Permainan bolabasket adalah salah satu cabang olahraga  yang popular di 

dunia sebanding dengan permainan sepak bola, bola voli dan dan cabang 

olahraga lainnya. Akan tetapi, dalam pembelajarannya pendidikan jasmani 

sekolah dasar terutama di daerah pedesaan masih kurang sekali diterapkan.  

Sehingga terdengar asing permainan bola basket tersebut bagi mereka. Faktor 

yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena kurangnya sarana dan 

prasarana untuk pembelajaran bolabaket di sekolah, kurangnya pemahaman 

guru tentang permainan bolabasket karena rumitnya peraturan yang ada dan 

yang terakhir karena tidak ada pengenalan permainan bolabasket kepada anak-

anak membuat permainan bola basket menjadi asing bagi mereka. Sehingga 

membuat permainan bola basket dianggap sebagai bermainan yang sulit dan 

rumit untuk dipelajari. 

Dari alasan tersebut peneliti selanjutnya mencoba memodifikasi permainan 

bolabasket melalui pengembangan permainan bolabasket melalui permainan 

modifikasi berupa permainan bokar. Sesuai dengan masalah yang diungkapkan, 

yaitu faktor sarana dan prasarana yang tidak mumpuni, kurangnya pemahaman 

guru tentang permainanan bolabasket, dan rumitnya peraturan dan cara bermain 

dalam bola basket. Dalam pengembangan permainan ini di modifikasi berupa 

peraturan, sarana dan prasarana, serta cara bermainnya sesuai kondisi sekolah 

yang ada.     
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Permainan “BOKAR” ini hakekatnya adalah permainan bolabasket yang di 

modifikasi. Sehingga, dapat dimainkan walaupun sarana dan prasarana tidak 

mumpuni. Permainan ini juga di buat agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran penjas materi pembelajaran bola basket, permainan  ini cukup unik 

karena permainan ini dapat dimainkan dengan hanya sarana yang minim. 

Sarana permainan ini sendiri adalah kardus dan bola spons. Penggunaan bola 

spons juga ada alasannya yaitu, karena murah, aman dan mudah di dapatkan. 

Berbeda dengan bola basket yang harganya cukup mahal dan cukup sulit juga di 

mainkan oleh pemain pemula. Dan untuk prasarananya sendiri adalah lapangan 

yang berukuran panjang 15 meter dan lebar 8 meter itu hampir setengah dari 

ukuran lapangan bola basket yang asli yang berukuran panjang 28 meter dan 

lebar 15 meter.  

Lapangan bola basket yang asli memiliki ring yang berbentuk lingkaran dan 

mempunyai ketinggian yang cukup tinggi, akan tetapi dalam permainan ini tidak 

memakai ring seperti itu tapi menggunakan pemain itu sendiri sebagai ring. 

Dengan cara, pemain memegang kardus di tempat yang sudah di sediakan. 

Tempat itu terlatak di ujung lapangan yang mempunyai jarak 2 meter dari garis 

lapangan. Permainan ini mempunya 2 ring dan pemain itu sendiri yang menjadi 

ringnya. Dalam permainan ini menggunakan teknik dasar permainan bola basket 

seperti pivot, merayah, passing dan shooting tetapi tidak menggunakan dribble. 

Untuk peraturan poinnya sendiri ditentukan dari mana pemain memasukan bola. 

Karena, dalam permainan ini juga di bagi menjadi 2 zona, yaitu zona 1 jika 

pemain dapat memasukan bola dari zona itu mereka akan mendapatkan satu 

poin. Dan jika, pemain dapat memasukan bola dari zona 2 mereka akan 

mendapatkan 2 poin. Permainan ini bertujuan untuk mengenalkan dan untuk 
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menarik siswa belajar permainan bolabasket. Walaupun, hanya bermain dengan 

beberapa teknik dasarnya saja. 

Perbedaan permainan bolabasket dengan permainan bokar yaitu terletak 

pada peraturan dasarnya dan sarana dan prasarana yang digunakan. Akan 

tetapi, untuk teknik yang digunakan sama dengan teknik dasar dalam permainan 

bolabasket. 
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BAB V 

  KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitan pengembangan ini adalah model 

pengembangan permainan bokar yang merupakan produk baru dari 

pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani SD kelas V. Model 

pembelajaran ini dapat dikembangkan di berbagai SD, hal itu berdasarkan data 

hasil uji coba II kelompok besar dan data hasil pengamatan kuesioner yang 

meliputi lembar evaluasi ahli, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor 

secara kesuluruhan. 

Berdasarkan Analisis Data Penelitian dan Pembahasan Dalam Skripsi Ini 

Maka Dapat Disimpulkan Bahwa: 

1. Produk model permainan bokar dapat dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran penjasorkes. Hal itu didasarkan dari analiisis data lembar 

evaluasi ahli uji coba satu dengan rata-rata sebanyak 86,67% (baik). Data 

lembar evaluasi ahli uji coba II dengan rata-rata sebanyak 90,22% (sangat 

baik). Sehingga jika dibandingkan antara hasil analisis uji coba 1 (satu) 

kelompok kecil dengan uji coba 2 (dua) kelompok besar selisih hasil lembar 

evaluasi ahli analisis datanya sebanyak 3,55 %. Walaupun perbandingannya 

sedikit akan tetapi dapat menunjukkan adanya peningkatkan kualitas dari uji 

coba 1 sampai dengan uji coba 2. Berdasarkan data tersebut maka produk 

permainan bokar  ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembelajaran 
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Penjasorkes khususnya permainan bolabasket di SD Negeri 04 Kertosari 

kabupaten Kendal.  

2. Produk model permainan bokar dapat dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran penjasorkes. Hal itu didasarkan dari analiisis data penilaian dari 

ketiga aspek dalam uji coba satu dengan rata-rata sebanyak 70,26% (baik). 

Analiisis data penilaian dari ketiga aspek dalam uji coba dua dengan rata-rata 

sebanyak 85,34% (baik). Sehingga jika di bandingkan antara hasil analisis uji 

coba 1 (satu) kelompok kecil dengan uji coba 2 (dua) kelompok besar selisih 

hasil analisis datanya sebanyak 15,08%. Berdasarkan perbandingan hasil dari 

uji coba I kelompok kecil dan uji coba II kelompok besar maka pembelajaran 

melalui permainan Bokar ini rata-rata keduanya telah memenuhi kriteria baik 

sehingga layak digunakan di SD Negeri 04 Kertosari Kabupaten Kendal. 

3. Faktor yang menjadikan model permainan bokar 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 Bokar 

dengan baik. Baik dari pemahaman tentang permainan, pembawaan sikap  

dalam permainan dan aktivitas gerak siswa pada saat mempraktekkan. 

Dengan demikian, dilihat dari hasil uji coba I dan uji coba II permainan ini 

layak digunakan dan dapat diterapkan pada siswa kelas V SD Negeri 04 

Kertosari Kabupaten Kendal dengan memperhatikan kelemahan dan 

kelebihan yang ada. 

5.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Produk 

5.1.1.1. Kelebihan Produk 

1. Aspek Kognitif 
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Permainan bokar ini dapat membantu siswa untuk mengetahui 

dan mempelajari tentang bolabasket dan dapat mengetahui 

bagaimana aturan permainan bokar.  

2.  Aspek Afektif 

Melalui permainan bokar siswa dapat mengembangkan sikap 

positif berguna untuk pembentukan karakter pada dirinya, diantaranya 

kejujuran, tanggung jawab dan kerjasama 

3. Aspek Psikomotor 

Melalui permainan bokar siswa dapat meningkatkan keterampilan 

gerak pada permainan bolabasket khususnya permainan bokar. 

5.1.1.2. Kelemahan 

1. Tidak semua sekolah mempunyai halaman yang luas untuk 

memainkan permainan bokar. 

2. Banyak siswa yang belum mengenal tentang bolabasket karena 

kurang di berikannya pembelajaran bolabasket oleh guru 

penjasnya. 

3. Karena terbatasnya waktu untuk uji coba jadi kurang maksimal 

hasil yang di dapat, bisa dilihat dari hasil analisis uji coba 1 untuk 

pembelajaran teknik pivot mendapat hasil yang kurang maksimal. 

4. Dalam penelitian ini penilaian yang diambil berupa penilaian teknik 

lempar tangkap bola dan menembak bola sesuai dengan penilaian 

kopetensi dasar yang ambil. 

 

  



78 

 

78 
 

5.2 Saran Pemanfaatan 

Beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk proses pelaksanaan 

pembelajaran lebih lanjut dari penelitian pengembangan ini, antara lain : 

1. Model permainan ini merupakan hasil dari penelitian yang bisa dijadikan 

sebagai alternatif untuk diterapkan pada saat pembelajaran penjasorkes di 

Sekolah Dasar. 

2. Bagi guru penjas, diharapkan bisa menggunakan permainan ini pada saat 

pembelajaran permainan bolabasket, karena permainan ini dianggap bisa 

lebih meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran. 

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

mengembangkan model-model untuk penelitian selanjutnya. 
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