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ABSTRAK
Prihandoko. 2015. Pengembangan Model Permainan Hunt
Dalam
Pembelajaran Bola Basket Pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Pagentan
Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan
Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Ranu Baskora Aji P, S.Pd, M.Pd.
Kata Kunci : Pengembangan, Hunt, Pembelajaran, Bola Basket.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk
berupa model pembelajaran permainan bola basket melalui permainan hunt bagi
siswa Sekolah Dasar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan.
Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu
pada model pengembangan Borg dan Gall dengan urutan sebagai berikut : (1)
Analisis Kebutuhan, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2)
Pembuatan produk awal, mengembangkan produk uji coba kelompok kecil yang
berupa model pengembangan bola basket melalui permainan hunt, (3) Uji coba
kelompok kecil dengan menggunakan kuesioner, serta evaluasi ahli dengan
menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, termasuk konsultasi
yang kemudian dianalisis, (4) Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan
hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan sebagai
perbaikan terhadap produk uji coba kelompok kecil yang dibuat oleh peneliti, (5)
Uji coba lapangan, (6) Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji
lapangan, (7) Hasil akhir model pembelajaran bola basket melalui permainan
Hunt bagi siswa kelas V SD 01 Pagentan Kabupaten Banjarnegara yang
dihasilkan melalui revisi uji lapangan.
Pengumpulan data
dilakukan dengan cara memberikan kuesioner
kepada para ahli yang berupa lembar evaluasi, serta uji coba kelompok kecil ( 12
siswa ), dan uji lapangan ( 22 siswa ). Data berupa hasil penelitian mengenai
kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan hasil pengisian kuesioner
oleh siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase.
Dari hasil evaluasi para ahli, yaitu dari ahli penjas diperoleh hasil 79% dengan
kriteria baik, dari ahli pembelajaran 84% dengan kriteria baik. Data hasil
kuesioner dan pengamatan siswa pada uji coba kelompok kecil diperoleh ratarata dengan presentase 77,5% kriteria baik. Dan data hasil kuesioner dan
pengamatan siswa pada uji lapangan diperoleh rata-rata dengan presentase
81,1% kriteria baik.
Berdasarkan data hasil penelitian, disimpulkan bahwa permainan hunt
efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat digunakan dalam
pembelajaran penjasorkes. Diharapkan bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar
dapat menggunakan model permainan hunt ini sebagai alternative pembelajaran
bola besar khususnya dalam pembelajaran bola basket.

ii

PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama

: Prihandoko

NIM

: 6102411087

Jurusan/Prodi : PJKR/PGPJSD
Fakultas

: FakultasI lmu Keolahragaan

Judul

: Pengembangan Model Permainan HUNT Dalam Pembelajaran
Bola Basket Pada Siswa Kelas V SDN 1 Pagentan Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2015/2016
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil

karya saya sendiri dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya
maupun sebagian. Bagian tulisan dalam skripsi ini yang merupakan kutipan dari
karya ahli atau orang lain, telah diberi penjelasan sumbernya sesuai dengan tata
cara pengutipan.
Apabila pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi
akademik dari Universitas Negeri Semarang dan sanksi hukum sesuai ketentuan
yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Semarang,Oktober2015
Yang menyatakan,

Prihandoko
NIM 6102411087

iii

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi atas nama Prihandoko, NIM 6102411087, Progam Studi Pendidikan Guru
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Judul Pengembangan Model Permainan
HUNT Dalam Pembelajaran Bola Basket Pada Siswa Kelas V SDN 1 Pagentan
Kabupaten BanjarnegaraTahun 2015/2016telah dipertahankan di hadapan
sidang Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri
Semarang pada hari, tanggal Oktober 2015.

Panitia Ujian

iv

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada:
Hari

: ...........................................................................

Tanggal

: ...........................................................................

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


Many people think how to live good but only few of them who think how to
die good ( K.H. Hasan Abdullah Sahal )



Tuhan tidak bermain dadu ( Albert Einstein )

PERSEMBAHAN
 Yang tercinta kedua orang tua saya : Bapak
Khusnannudin dan Ibu Isnaeni Salamah, terima
kasih atas segala dukungan, do’a, cinta dan kasih
sayang, serta nasehat dari Bapak dan Ibu.
 Yang tercinta adik saya Indri PD, Ahfidha N dan
seluruh

keluarga

yang

telah

memberikan

dukungan kepada saya.
 Teman-teman

PGPJSD

angkatan

almamater FIK UNNES tercinta.

vi

2011

dan

KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat serta hidayah Allah SWT
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengembangan Model
Permainan HUNT Dalam Pembelajaran Bola Basket Pada Siswa Kelas V SDN 1
Pagentan Kabupaten BanjarnegaraTahun 2015/2016. Dengan demikian penulis
juga dapat menyelesaikan studi program Sarjana, di Prodi Pendidikan Guru
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan
dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang.
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan
ucapan terima kasih yang tiada terhingga, diantaranya kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan
kepada peneliti menjadi mahasiswa UNNES.
2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang telah
memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan
dorongan dan semangat serta ijin penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ranu Baskora Aji P, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing yang telah memberikan
petunjuk, dorongan, dan motivasi serta membimbing penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Tri Nur Harsono, M.Pd selaku Dosen Ahli yang telah sabar dan teliti
dalam memberikan petunjuk, dorongan, dan
menyelesaikan skripsi ini.

vii

membimbing penulis dalam

6. Suryadi, S.Pd selaku Kepala SDN 01 Pagentan yang telah memberikan ijin
penelitian.
7. Musfiroh, S.Pd.selaku guru Pendidikan Jasmani SDN 01 Pagentan yang
telah berkenan sebagai Ahli Pembelajaran dan banyak membantu dalam
penyelesaian penelitian ini.
8. Siswa kelas V SDN 01 Pagentan yang telah bersedia menjadi sampel
penelitian.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PJKR, FIK, UNNES, yang telah memberikan
bekal ilmu dan pengetahuan kepada peneliti hingga peneliti dapat
menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman PGPJSD/PJKR angkatan 2011 dan almamater FIK UNNES
yang tercinta.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang sesuai
dengan kebaikan yang telah diberikan selama ini. Akhirnya penulis berharap
semoga skripsiini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Semarang, Oktober 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
ABSTRAK .............................................................................................. ii
HALAMAN PERNYATAAN .................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................. v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................. vi
KATA PENGANTAR .............................................................................. vii
DAFTAR ISI ........................................................................................... ix
DAFTAR TABEL .................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
1.2 Perumusan Masalah ...................................................................... 6
1.3 Tujuan Pengembangan ................................................................... 7
1.4 Manfaat Pengembangan ................................................................. 7
1.4.1 Bagi Penulis ........................................................................... 7
1.4.2 Bagi Penulis Lanjutan............................................................. 7
1.4.3 Bagi Guru Penjas ................................................................... 7
1.4.4 Bagi Lembaga (PJKR FIK UNNES) ........................................ 8
1.5 Spesifik Produk ............................................................................... 8
1.6 Pentingnya Pengembangan ............................................................ 8
1.6.1 Bagi Peneliti ........................................................................... 8
1.6.2 Bagi Guru Penjas ................................................................... 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR .................... 9
2.1 Kajian Pustaka ................................................................................ 9
2.1.1 Mode Pengembangan ............................................................ 9
2.1.2 Prinsip Pengembangan Aktivitas Pembelajaran ..................... 9
2.1.3 Pengertian Pendidikan Jasmani ............................................. 10
2.1.4 Tujuan Pendidikan Jasmani ................................................... 12
2.1.5 Ruang Lingkup Jasmani......................................................... 13
2.1.6 Pengertian Gerak ................................................................... 14
2.1.6.1 Belajar Gerak ............................................................. 14
2.1.6.2 Prinsip Gerak ............................................................. 16
2.1.6.3 Pengaruh Gerak ......................................................... 16
2.1.6.4 Perkembangan Gerak ................................................ 16
2.1.6.5 Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar ................. 17
2.1.7 Konsep Dasar Bermain .......................................................... 18
2.1.8 Pembelajaran ........................................................................ 19
2.1.9 Pengertian ModelPembelajaran ............................................. 20
2.1.10 Ciri-Ciri Model Pembelajaran................................................ 20
2.1.11 Strategi Pembelajaran .......................................................... 21
2.1.12 Karakteristik Peserta Didik ................................................... 22
2.1.13 Pengembangan Modifikasi Permainan ................................. 25
2.1.14 Keuntungan Pengembangan Permainan dan Olahraga ....... 27
2.1.15 Karakteristik Permainan Bola Basket.................................... 27

ix

2.1.16 Permainan Bola Basket ........................................................ 28
2.1.17 Tujuan Permainan Bola Basket ............................................ 28
2.1.18 Teknik Dasar Permainan Bola Basket .................................. 29
2.1.19 Perlengkapan Olahraga Bola Basket .................................... 29
2.1.20 Peraturan Permainan Bola Basket ....................................... 33
2.1.21 Unsur Dasar Permainan BolaBasket .................................... 34
2.1.22 Karakteristik Permainan Hunt ............................................... 38
2.2 Kerangka Berpikir ........................................................................... 44
BAB III METODE PENGEMBANGAN ................................................... 46
3.1 Model Pengembangan .................................................................... 46
3.2 Prosedur Pengembangan ............................................................... 48
3.2.1 Analisis Kebutuhan................................................................. 49
3.2.2 Pembuatan Produk Awal ........................................................ 50
3.2.3 Uji Coba Awal......................................................................... 51
3.2.4 Revisi Produk Awal ................................................................ 51
3.3 Uji Coba Produk .............................................................................. 51
3.3.1 Desain Uji Coba ..................................................................... 51
3.3.1.1 Uji Coba I: Skala Kecil .................................................... 52
3.3.1.2 Revisi Skala Kecil ........................................................... 52
3.3.1.3 Uji Coba II: Skala Besar .................................................. 53
3.3.1.4 Revisi Produk Akhir ........................................................ 53
3.3.1.5 Hasil Akhir ...................................................................... 53
3.3.2 Subjek Uji Coba ..................................................................... 53
3.4 Instrumen Pengumpulan Data ......................................................... 53
3.5 Analisis Data ................................................................................... 55
BAB IV HASIL PENGEMBANGAN ....................................................... 57
4.1 Penyajian Hasil Penelitian ................................................................ 57
4.1.1 Analisis Data Kebutuhan ........................................................ 57
4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal .................................................... 58
4.1.3 Draf Produk Awal Permainan Hunt ......................................... 59
4.1.4 Validasi Draf Produk Awal ...................................................... 65
4.1.4.1Deskripsi Data Validasi Ahli ............................................ 65
4.1.4.2 Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba .................... 66
4.1.4.3 Data Uji Coba Kelompok Kecil ........................................ 67
4.1.4.4 Revisi Produk Setelah Uji Coba ...................................... 69
4.1.4.5 Analisis Data Uji Coba Kelompok Kecil ........................... 75
4.1.5 Data Uji Kelompok Besar/ Uji Lapangan................................. 80
4.1.5.1 Analisis Data Lapangan .................................................. 81
4.2 Pembahasan .................................................................................... 85
BAB V KAJIAN DAN SARAN ............................................................... 93
5.1 Kajian Prototipe Produk ................................................................... 93
5.2 Saran Pemanfaatan, Diseniminasi, dan PengembanganProduk
LebihLanjut....................................................................................... 93
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 95
LAMPIRAN ............................................................................................ 97

x

DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
1.1 Modifikasi Permainan Bola Basket........................................................ 5
2.1 Perbedaan Antara Permainan Bola Basket dengan Permainan Hunt ... 39
3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Ahli ............................... 54
3.2 Skor Jawaban Kuesioner ...................................................................... 54
3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Siswa ............................ 55
3.4 Klasifikasi Prosentase........................................................................... 56
4.1 Hasil Rata-Rata Skor Penilaian Ahli...................................................... 66
4.2 Data Hasil Keseluruhan Dari Evaluasi Ahli Penjas dan Ahli
Pembelajaran ...................................................................................... 87
4.3 Hasil Pengamatan dan Kuesioner Uji Coba Skala Kecil........................ 89
4.4 Hasil pengamatan dan Kuesioner Uji Skala Besar ................................ 89

xi

DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
2.1 Lapangan Bola Basket........................................................................ 30
2.2 Papan Pantul ...................................................................................... 31
2.3 Ring Basket ........................................................................................ 32
2.4 Bola .................................................................................................... 32
2.5 Lapangan Permainan Hunt ................................................................. 40
3.1 Langkah Penggunaa Metode R&D ..................................................... 48
4.1 Lapangan Produk Awal Permainan Hunt ............................................ 61
4.2 Lapangan Permainan Hunt ................................................................. 71
4.3 Diagram Kuesioner Skala Kecil (N=10)............................................... 75
4.4 Diagram Kuesioner Skala Besar (N=22) ............................................ 81

xii

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Halaman
1. Salinan Usulan Tema dan Judul Skripsi.............................................. 97
2. Salinan Surat Keputusan Dekan Mengenai Penetapan
Pembimbing Skripsi ............................................................................ 98
3. Salinan Surat Ijin Penelitian ................................................................ 99
4. Salinan Surat Keterangan Telah Penelitian ........................................ 100
5. Panduan Wawancara Guru Penjasorkes ............................................ 101
6. Panduan Wawancara Guru Pendidikan Jasmani ................................ 102
7. Kuesioner untuk Peserta Didik ............................................................ 103
8. Lembar Evaluasi Ahli Penjas Skala Kecil ............................................ 106
9. Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran Skala Kecil ................................. 110
10. Kisi-Kisi Penilaian Ahli Pembelajaran Skala Kecil ............................... 114
11. Hasil Rata-Rata Skor Penilaian Ahli Skala Kecil ................................. 117
12. Lembar Evaluasi Ahli Penjas Skala Besar .......................................... 118
13. Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran Skala Besar ............................... 122
14. Kisi-Kisi Penilaian Ahli Pembelajaran Skala Besar ............................. 126
15. Hasil Rata-Rata Skor Penilaian Ahli Skala Besar ................................ 130
16. Daftar Nama Siswa Kelas V SD N 1 Pagentan ( N : 10 )..................... 131
17. Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Skala Kecil...................................... 132
18. Data Denyut Nadi Uji Skala Kecil ( N : 10 ) ......................................... 133
19. Hasil Rekapitulasi Kuisioner Skala Kecil ............................................. 134
20. Hasil Keseluruhan Kuisioner Skala Kecil ............................................ 135
21. Presentase Analisis Data Hasil Uji Coba Skala Kecil (N:10) ............... 136
22. Kriteria Analisis Data Hasil Uji Coba Skala Kecil (N:10) ...................... 138
23. Daftar Siswa Skala Besar Kelas V SD N 1 Pagentan.......................... 140
24. Jawaban Kuesioner Skala Besar ........................................................ 141
25. Data Denyut Nadi Skala Besar ........................................................... 142
26. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Uji Skala Besar ..................................... 143
27. Hasil Keseluruhan Kuesioner Uji Skala Besar..................................... 145
28. Presentase Analisis Data Hasil Uji Skala Besar .................................. 146
29. Kriteria Analisis Data Hasil Uji Skala Besar ........................................ 149
30. Dokumentasi Penelitian ...................................................................... 151

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani hingga sekarang
ini

adalah

belum

efektifnya

pengajaran

penjasorkes

di

sekolah-

sekolah.Pengajaran penjasorkes yang efektif dalam kenyataan hanya sekedar
mengembangkan
hakikatnya

ketrampilan

merupakan

olahraga.

proses

Pengajaran

pembelajaran

yang

penjasorkes

pada

diarahkan

pada

pengembangan pribadi anak seutuhnya (Peterson dalam kompas.com, 2004).
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan merupakan bagian
integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan
aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis,
keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek
perilaku hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani,
olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (Lutan,R, 2001:7).
Pendidikan sendiri memiliki banyak pengertian yang berbeda, akan tetapi
maksud dan tujuannya tetap tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun
2003 disebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat terlihat bahwa tujuan pendidikan
yang tertera pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, sebagian besar tercantum
dalam tujuan mata pelajaran penjasorkes. Oleh karena itu, sekolah sebagai
lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut,
hendaknya dapat lebih memperhatikan dan memaksimalkan mata pelajaran
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada dukungan yang lebih
banyak dari pihak lain seperti keluarga dan lingkungan. Untuk penjasorkes yang
diberikan di sekolah, tentu pihak sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab
yang tinggi. Dalam hal ini guru penjasorkes harus mempunyai inovasi-inovasi
untuk

melaksanakan

pembelajaran

penjasorkes

guna

mencapai

tujuan

pembelajaran yang diharapkan.
Oleh karena itu, penjasorkes merupakan mata pelajaran yang wajib
diajarkan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ini terbukti bahwa
pendidikan jasmani diberikan pada tiap-tiap sekolah mulai dari tingkat usia dini,
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sampai Perguruan
Tinggi.
Penjasorkes memiliki kepentingan yang sama dengan program
pendidikan

lainnya

dalam

ranah

pembelajarannya,

yaitu

sama-sama

mengembangkan ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Penjasorkes memiliki
keistimewaan yaitu dalam hal mengembangkan wilayah psikomotor, yang
biasanya dicapai dengan tujuan mengembangkan kebugaran jasmani anak dan
pencapaian

ketrampilan

geraknya.

Kondisi

belum

efektifnya

kegiatan

pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah kurangnya
sarana dan prasarana olahraga, kurangnya varisasi pengembangan model
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pembelajaran dalam memberikan materi pelajaran.
Salah satu materi Penjasorkes yang diajarkan di Sekolah Dasar adalah
permainan bola basket. Permainan bola basket adalah salah satu cabang
olahraga yang termasuk populer dan banyak digemari oleh masyarakat
Indonesia.Tetapi, materi permainan bola basket belum sepenuhnya diterapkan
oleh guru olahraga Sekolah Dasar karena keterbatasan fasilitas seperi lapangan
bola basket, ring dan bola basket.
Untuk dapat mengembangkan kemampuan gerak dasar siswa dengan
baik, seorang guru harus memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan
pembelajaran

penjas

sesuai

dengan

tahap-tahap

perkembangan

dan

karakteristik siswa. Kemampuan memodifikasi dan menentukan model-model
pembelajaran dengan pendekatan yang tepat merupakan sarana yang efektif
untuk mencapai tujuan pelaksanaan penjasorkes di sekolah. Selain itu juga
sebagai

upaya

meningkatkan

kualitas

pembelajaran,

sehingga

proses

pembelajaran dapat berjalan lebih bervariasi dan tidak menjenuhkan.
SD Negeri 01 Pagentan berada di Desa Pagentan Kecamatan
Pagentan.Berdasarkan hasil observasi

yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2015

dan wawancara dengan Musfiroh, S.Pd guru pendidikan jasmani olahraga dan
kesehatan di SD tersebut, peneliti dapat memaparkan bahwa Sekolah SD Negeri
1 Pagentan berada di Kabupaten Banjarnegara. Kondisi sosial ekonomi orang
tua siswa adalah menengah ke bawah, antara lain PNS, Buruh, Petani, dll.
Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki SD Negeri 1 Pagentan: Matras
Senam Lantai, Bola Basket, Bola Sepak, Bola Voli, alat-alat pada cabang Atletik,
dan halaman sekolah yang tidak luas tetapi dekat dengan lapangan sepak bola.
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru penjasorkes
di SD Negeri 01 Pagentan Kabupaten Banjarnegara, diketahui bahwa guru dalam
kegiatan pembelajaran permainan bolabasket belum menggunakan metode yang
tepat. Hal itu dikarenakan tidak tersedianya lapangan bola basket dan ring bola
basket. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran bolabasket diberikan secara
asal-asalan, akibatnya siswa kurang antusias dan merasa jenuh.
Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang bola basket
berawal dari pengalaman saat praktek pengalaman lapangan tahun 2014 yang
ditempatkan di sekolah dasar. Kondisi sekolah tersebut tidak jauh berbeda
dengan kondisi SD Negeri 01 Pagentan Kabupaten Banjarnegara, yaitu tidak
memiliki fasilitas bola basket yang memadai, seperti lapangan bola basket dan
ring bola basket. Pada saat itu dalam mengajarkan pembelajaran bola basket
saya banyak mendapatkan kendala-kendala dan kesulitan dengan fasilitas yang
kurang memadai.
Sesuai dengan kompetensi dasar pada permainan bola basket
khususnya kelas V, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikan berbagai gerak
dasar ke dalam permainan sederhana dan olahraga serta nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya. Tetapi dalam proses pembelajaran permainan bola
besar, khususnya permainan bola basket di SD Negeri 1 Pagentan masih sangat
perlu untuk diperbaiki. Perlu adanya pengembangan permainan bola basket yang
tepat untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran bola basket.
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan bola basket yang
diberikan oleh guru masih kurang efektif dan kurang menumbuhkan minat siswa
agar aktif bergerak. Hal itu dikarenakan fasilitas yang kurang memadai.
Berdasarkan uraian di atas, maka modifikasi model permainan sangat diperlukan
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untuk membuat siswa bergerak aktif, termotivasi, tidak mengalami kejenuhan dan
bisa memberi pemahaman awal pembelajaran bola basket. Berdasarkan latar
belakang tersebut maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul
“Pengembangan Model Permainan HUNT Dalam Pembelajaran Bola Basket
Pada Siswa Kelas V SDN 01 Pagentan Kabupaten Banjarnegara”.
Berdasarkan beberapa modifikasi permainan bola basket yang telah
ada sebagai pustaka permainan hunt ini, diantaranya adalah: permainan bolket,
permainan labu, dan permainan bola basket lapangan rumput. Berikut adalah
penjelasan dari permainan diatas.
Tabel 1.1 Modifikasi Permainan Bola Basket
Nama
Sarana dan prasarana
Peraturan yang
No
Permainan
Penyusun
yang digunakan
dimodifikasi
1. Amrullah,
Permainan
a. Lapangan : p = 14 m a.Dimainkan 2 tim,
Agus
bolket
l =8m
tiap tim jumlahnya
(2012)
b.Memakai bola plastik
menyesuaikan.
dengan keliling 65 cm b.Lama
dan berat 500 gram.
pertandingan 2x15
c.Memakai 2 gawang
menit.
yang terbuat dari c.Pelanggaran
peralon ukuran 30 cm
terjadi jika pemain
x 30 cm dan ada
secara
sengaja
pemegang
dengan
menjatuhkan
panjang
30
cm
pemain lain, bola
ditengahnya
ada
mengenai kaki.
tempat sampah yang d.Tidak
terdapat
dipegang oleh tim
peraturan 3, 5, 10,
sendiri.
dan 30 detik.
2
Sari,
Permainan
a.Lapangan berbentuk a.Dimainkan 2 tim,
Widya
labu
bundar
dengan
tiap tim terdiri 6
Nurmala
diameter 15 m.
pemain.
(2013)
b.Menggunakan bola b.Lamapertandingan
basket berukuran 5.
2x10 menit.
c.Menggunakan
ring/basket dengan
tinggi 2 m.
3
Zanuar,
Permainan
a.Lapangan : p = 14 m a. Dimainkan 2 tim,
Khavid
bola basket
l = 8m
tiap tim terdiri 4
(2012)
lapangan
b.Memakai 2 ring yang
pemain.
rumput
dimodifikasi
b. Lama permainan
2x8 menit.
c. Pemain yang baru
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No

Nama
Penyusun

Peraturan yang
dimodifikasi
Mencetak angka
d. bergantian
menjadi ring.
Bola boleh dibawa
maksimal
empat
langkah, bola tidak
boleh dibawa lari.
Dari data di atas maka masih perlu adanya pengembangan
Permainan

Sarana dan prasarana
yang digunakan

selanjutnya untuk permainan bola basket dalam pembelajaran siswa sekolah
dasar. Dari ketiga penelitian terdahulu masih ada beberapa kekurangan yang
perlu untuk diperbaiki guna untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik.
Permainan-permainan yang telah dikembangkan diatas masih menggunakan
lapangan yang cukup luas sehingga bagi sekolah yang mempunyai halaman
yang tidak luas akan mengurangi keefektifan pembelajaran, sebab nantinya
siswa akan menunggu untuk bergantian bermain jika halaman sekolah hanya
cukup untuk dibuat satu lapangan. Dari segi bermainya masih sangat terpaku
dengan permainan sesungguhnya yaitu hanya dengan sasaran menggunakan 2
ring,cara bermainya seperti permainan sesungguhnya. Dengan permainan
seperti itu maka ada kecenderungan rasa takut terutama bagi siswa perempuan
karena adanya benturan-benturan yang terjadi dalam permainan dan resiko
ciderapun cukup besar. Maka dari itu sangat perlu adanya pengembangan
selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
1.2 Perumusan Masalah
Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang
akan diteliti, dianalisis dan diusahakan untuk pemecahannya. Permasalahan
yang akan di kaji adalah :“Bagaimana bentuk permainan hunt untuk mengatasi
keterbatasan sarana dan prasarana bola basket dan modifikasi yang sesuai
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dengan karakteristik siswa kelas V SD Negeri 1 Pagentan Kabupaten
Banjarnegara?”
1.3 Tujuan Pengembangan
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan yang dibahas
dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran bola basket
berupa permainan hunt untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana
bola basket dan modifikasi yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas V SD
Negeri 1 Pagentan Kabupaten Banjarnegara dalam pembelajaran penjasorkes.
1.4 Manfaat Pengembangan
1.4.1 Bagi Penulis
a. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran
penjasorkes.
b. Sebagai modal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana
bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi.
1.4.2

Bagi Penulis Lanjutan

a. Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan model permainan
dalam pembelajaran penjasorkes siswa SD.
b. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut.
1.4.3

Bagi Guru Penjas

a. Sebagai

sumber

bahan

yang

beraneka

ragam

bagi

guru,

yang

memungkinkan memodifikasi bahan lama menjadi versi baru.
b. Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjas untuk menciptakan
terobosan- terobosan baru dan variasi mengajar dengan cara memodifikasi
jenis permainan bola basket.
c. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes.
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1.4.4 Bagi Lembaga (PJKR FIK UNNES)
a. Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang pengembangan model
pembelajaran permainan bola basket.
b. Sebagai bahan dokumentasi penelitian di lingkungan UNNES Semarang.
1.5 Spesifikasi Produk
Produk

yang

diharapkan

akan

dihasilkan

melalui

penelitian

pengembangan ini berupa model permainan bola basket dengan cara
memodifikasi beberapa aturan, sarana, dan prasarana yang digunakan yang
sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, yang dapat mengembangkan
semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor) pada hasil
penelitian secara dan efisien, serta dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga
kesegaran jasmani dapat terwujud, serta dapat mengatasi kesulitan dalam
pengajaran bola basket.
1.6 Pentingya Pengembangan
1.6.1 Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan inspirasi bila
kelak peneliti menjadi seseorang yang ahli dalam bidang olahraga, serta peneliti
dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan model

permainan hunt

sesuai dengan karakteristik yang dimiliki siswa di sekolah dasar.
1.6.2 Bagi Guru Penjas
Sebagai

alternatif

guru

penjas

dalam

menyampaikan

materi

pembelajaran melalui model permainan bola basket (hunt) pada siswa kelas V
sekolah dasar. Dengan diterapkannya model pengembangan permainan bola
basket (hunt) siswa kelas V SD Negeri 01 Pagentan Kabupaten Banjarnegara,
siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran penjasorkes.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1.

Kajian Pustaka
Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai acuan berfikir

secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan permasalahan, pada kajian
pustaka ini dimuat beberapa pendapat para pakar dan ahli.Selanjutnya secara
garis besar akan diuraikan tentang:
2.1.1. Model Pengembangan
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut (Sugiyono, 2009:407).Sedangkan
penelitian pengembangan menurut Seels and Richey dalam Punaji Setyosari
(2010:195)

didefinisikan

sebagai

berikut:

penelitian

pengembangan

sebagaimana dibedakan dengan pengembangan pembelajaran sederhana,
didefinisikan

sebagai

kajian

secara

sistematik

untuk

merancang,

mengembangkan dan mengevaluasi program-program, proses dan hasil-hasil
pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara
internal.
2.1.2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Aktivitas pembelajaran
Peranan guru penjas teramat penting dalam upaya perencanaan,
mengorganisasikan

dan

mengimplementasikan

aktivitas

pembelajaran

pendidikan jasmani. Guru harus mempertimbangkan keselamatan anak,
efektivitas pembelajaran, perbedaan kemampuan siswa, unsur-unsur yang
menyenangkan dari aktivitas pembelajaran, serta mengorganisasikan semuanya
secara hati-hati dan cermat (Mahendra Agus, 2004: 59 ).

9

10

2.1.3. Pengertian Pendidikan Jasmani
Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari
sistem pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan
aspek kesehatan, kebugaran jasmani, moral, sosial, dan emosional.Selain itu
juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam
berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas penjas.Komponen pendidikan
jasmani meliputi 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Secara konseptual pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam
peningkatan kualitas hidup peserta didik.Pendidikan jasmani diartikan sebagai
pendidikan melalui dan dari pendidikan jasmani. Menurut Siedentop dalam
Husdarta (2010: 142) “ education through and of physical activities”. Pendidikan
jasmani merupakan bagian integral dari proses keseluruhan proses pendidikan.
Artinya, pendidikan jasmani menjadi salah satu media untuk membantu
ketercapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan.
Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar cenderung aktif bergerak dan
bermain. Dalam pembelajaran penjas diharapkan bisa menjadi media bagi siswa
sekolah dasar untuk melakukan berbagai bentuk gerak agar memperoleh
berbagai keterampilan.
Teori yang diutarakan oleh Bucher dalam Sukintaka (1992:10)
berpendapat bahwa pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari proses
pendidikan umum, yang bertujuan untuk mengembangkan jasmani, mental,
emosi, dan sosial anak menjadi baik dengan aktivitas jasmani sebagai
wadahnya.
Pendidikan jasmani dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang,
yaitu:
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1)

Pandangan Tradisional, yang menganggap bahwa manusia itu terdiri dari 2
komponen utama yang dapat dipilah-pilah, yaitu jasmani dan rohani.
Pandangan ini menganggap bahwa penjas semata-mata hanya mendidik
jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan
rohani manusia. Dengan kata lain penjas hanya sebagai pelengkap saja
(Adang Suherman, 2000:17).

2)

Pandangan

modern

yang

sering

juga

disebut

pandangan

holistik,

menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian-bagian
yang terpadu. Dengan pandangan tersebut pendidikan jasmani diartikan
sebagai proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani, dan
penyelenggaranya harus terjalin dengan baik. Dengan demikian akan
nampak bahwa pendidikan jasmani sangat penting bagi pengembangan
manusia secara utuh dan merupakan dari pendidikan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penjas tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani saja
atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. Pandangan holistik ini,
pada awalnya kurang banyak memasukkan aktivitas sport karena pengaruh
pandangan sebelumnya, yaitu pada akhir abad 19 yang menganggap bahwa
sport tidak sesuai di sekolah-sekolah. Namun tidak bisa dipungkiri sport
terus tumbuh dan berkembang menjadi aktivitas fisik yang merupakan
bagian integral dari kehidupan manusia sport menjadi popular, siswa
menyenangi dan ingin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di
sekolah-sekolah hingga para pendidik seolah-olah ditekan untuk menerima
sport dalam kurikulum di sekolah karena mengandung nilai-nilai pendidikan
(Adang Suherman, 2000:19).
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2.1.4. Tujuan Pendidikan Jasmani
Lutan,R (2001: 6) mengemukakan bahwa secara umum, dari berbagai
versi perumusan tujuan pendidikan jasmani, tujuan yang paling lazim
diketengahkan oleh para ahli dapat dinyatakan sebagai berikut:
1. Perkembangan Organik
Tujuan ini mencakup kesegaran jasmani dan komponen dasar yang meliputi
kekuatan, power dan daya tahan otot, dan daya tahan kardiovaskular.
2. Perkembangan Neuromuskular
Tujuan ini mencakup perkembangan keterampilan, dan keterampilan
olahraga, termasuk keseimbangan, fleksibilitas, agilitas, koordinasi, dan
kecepatan.
3. Perkembangan Interpretif
Dalam pendidikan jasmani, tujuan ini mencakup perkembangan domain
kognitif,

meliputi

pengetahuan

dan

pemahaman

tentang

peraturan

permainan, tata karma, dan perlengkapan. Kemampuan intelektual, seperti
kecepatan

dan

kecermatan

memecahkan

masalah

atau

membuat

keputusan, juga menjadi bagian dari tujuan tersebut.
4. Perkembangan Sosial dan Emosional
Tujuan ini mencakup sifat-sifat psikologis yang dipandang penting, seperti
pengendalian diri, kemampuan memotivasi diri sendiri, ketekunan, berempati
terhadap orang lain, tanggung jawab, disiplin, menerima kepemimpinan,
sportifitas, dan lain-lain yang dipandang penting.
Bucher dalam Lutan,R (2001:12) mengemukakan bahwa tujuan
pendidikan SD adalah:
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1.

Anak harus dipandang sebagai individu dengan kebutuhan fisik, mental,
emosional, dan social yang berbeda.

2.

Keterampilan gerak dan kognitif harus mendapat penekanan.

3.

Anak

harus

meningkatkan

kekuatan

otot,

daya

tahan,

kelenturan,

kemampuan dan koordinasi serta harus belajar bagaimana faktor-faktor
tersebut memainkan peran dalam meningkatkan kebugaran jasmani.
4.

Pertumbuhan social dalam olahraga harus menjadi bagian penting dari
semua program.

2.1.5. Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani
Dalam KTSP, menurut Depdiknas (2007:3-4) Ruang

lingkup mata

pelajaran Pendidikan jasmani meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
1. Permainan

dan

olahraga

meliputi:

olahraga

tradisional,

permainan,

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatife,
atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis
meja, tenis lapangan, bulu tangkis,dan beladiri,serta aktivitas lainya.
2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen
kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktiitas lainya.
3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat,
ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya.
4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic,
serta aktivitas lainnya.
5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan
bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya.
6. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan,
berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung.
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7.

Kesehatan, meliputi: penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan
sehari-hari, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek
kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam
semua aspek .

2.1.6. Pengertian Gerak
Sugiyanto (2008: 16-17) mengemukakan gerak (motor) sebagai istilah
umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, gerak merupakan sifat
kehidupan, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai
perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Gerak yang kompleks
adalah gerakan yang melibatkan berbagai gerakan tubuh dan memerlukan
koordinasi bagian-bagian tubuh.
2.1.6.1 Belajar Gerak
Belajar gerak adalah belajar yang menekankan pada aktivitas gerak
tubuh. Setiap belajar memiliki keunikannya masing-masing. Keunikannya bisa
dilihat dalam hal materi yang dipelajari, proses belajarnya, kondisi belajarnya,
intensitas keterlibatan setiap unsur domain kemampuannya, serta hasil
belajarnya. Dalam belajar gerak, yang dipelajari adalah pola-pola gerak
keterampilan
belajarnya

tubuh,
meliputi

misalnya

gerakan-gerakan dalam

pengamatan

gerakan,

menirukan

olahraga.
dan

Proses

mencoba

melakukannya berulang-ulang, menerapkan pola-pola gerak yang dikuasai,
menciptakan gerakan-gerakan yang lebih efesien untuk menyelesaikan tugastugas gerak tertentu. (Sugiyanto, 2008:7.36).
Menurut amung ma`mun dan Yudha M. Saputra (2000:3) belajar gerak
merupakan studi tentang keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan
keterampilan gerak (motor skills). Keterampilan gerak sangat terkait dengan
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latihan dan pengalaman individu bersangkutan. Ada tiga tahap dalam belajar
gerak (motor learning) yaitu:
1. Tahapan Verbal-Kognitif
Maksudnya kognitif dan proses membuat keputusan lebih menonjol. Pada
tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap
mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka
belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu
dilakukan.

Oleh

karena

itu,

kemampuan

verbal-kognitif

sangat

mendominasikan tahapan ini.
2. Tahapan Gerak (motorik)
Memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan sebaik mungkin
agar peserta didik atau atlet lebih terampil. Pada tahap ini, fokusnya adalah
membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan
gerakan.Biasanya yang harus dikuasai peserta didik pertama kali dalam
belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri serta rasa
percaya diri.
3. Tahapan Otomatisasi
Memperhalus gerakan agar performa peserta didik atau atlet menjadi lebih
padu dalam melakukan gerakannya. Pada tahapan ini, setelah peserta didik
banyak melakukan latihan, secara berangsur-angsur memasuki tahapan
otomatisasi. Disini motor program sudah berkembang dengan baik dan
dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Peserta didik sudah menjadi
lebih terampil dan setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.
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2.1.6.2 Prinsip Gerak
Prinsip gerak adalah pengelompokan konsep secara meluas yang
memasukkan prinsip-prinsip yang mengatur efisiensi dan efektivitas gerak.
Gagasan tentang (1) hubungan antara pemindahan berat atau gerak lanjut dan
penghasilan daya, dan (2) pengaruh puturan cepat (top spin) pada sudut naik
suatu benda, juga ide yang dikaitkan dengan keseimbangan dan stabilitas,
semuanya merupakan prinsip gerak yang menjadi isi utama dari pembelajaran
ini. Siswa akan belajar prinsip-prinsip mekanika gerak secara dini, yang
berhubungan dengan titik berat badan serta sumber-sumber daya dan hukumhukum yang menunjang sekaligus membatasinya. (Samsudin, 2000:28)
2.1.6.3 Pengaruh Gerak
Ketika suatu pengaruh gerak menjadi sebuah konsep yang harus
dipelajari, tujuannya adalah agar siswa mampu menerapkan konsep itu pada
pengalaman baru. Jika siswa sepenuhnya mengerti pengaruh dari kegiatan fisik
yang hebat pada denyut jantung, mereka harus mampu menggambarkan dan
merancang jenis kegiatan yang memiliki potensi untuk menurunkan denyut
jantung istirahat. Proses yang dilibatkan dalam prinsip pengajaran gerak adalah
suatu yang dimulai dari mendefinisikan konsep dan membantu siswa mengerti
prinsip yang terlihat. Itu semua kemudian diikuti dengan membantu siswa
menggeneralisasikan prinsip tersebut pada seluruh situasi yang memungkinkan
(Samsudin, 2008:28).
2.1.6.4 Perkembangan Gerak
Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa
lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi
menjadi 3, yaitu:
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1. Kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu
tempat atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat, meloncat,
berjalan, berlari.
2. Kemampuan non lokomotor, dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak
yang memadai, contohnya mendorong dan menarik.
3. Kemampuan manipulatif, lebih banyak melibatkan kemampuan tangan dan
kaki. (Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra, 2000:20).
2.1.6.5. Perkembangan penguasaan Gerak Dasar pada Fase Anak Besar
(6-14 Tahun)
Sejalan dengan perkembangan meningkatnya kemampuan tubuh dan
kemampuan fisik maka meningkat pula kemampuan gerakanak besar. Berbagai
gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil semakin
dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa disefinisikan dalam bentuk
sebagai berikut: (1) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin
efisien; (2) Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol; (3) Pola atau bentuk
gerakan lebih bervariasi; (4) Gerakan semakin bertenaga (Sugiyanto, 2008: 154).
Berbagai gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang
dimungkinkan

bisa

dilakukan

apabila

anak

memeperoleh

kesempatan

melakukannya pada masa anak kecil adalah gerakan-gerakan jalan, mendaki,
loncat, mencongklak, lompat tali, menyepak, lempar, menangkap, mematikan
bola, memukul, dan berenang.
Gerakan-gerakan tersebut semakin dikuasai dengan baik. Kecepatan
perkembangan semakin dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk
melakukan berulang-ulang di dalam aktivitasnya. Anak-anak yang kurang
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mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik akan mengalami
hambatan untuk berkembang.
Pada masa akhir anak besar, umumnya gerakan-gerakan seperti ini
disebutkan di atas bisa dilakukan dengan bentuk gerakan yang menyerupai
gerakan orang dewasa pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada
pelaksanakan gerak yang masih kurang bertenaga. Hal ini dikarenakan aktivitas
fisik anak memang belum bisa menyerupai kapasitas fisik orang dewasa.
Apabila ditinjau darisegi kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan
dalam melakukan berbagai gerakan maka faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap

perkembangan

kemampuan

gerak

dasar

adalah

faktor-faktor

peningkatan koordinasi ukuran tubuh dan kekuatan otot. Ada berbagai macam
tes yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan fisik.
Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui
dengan cara misalnya menggunakan pengetesan atau pengukuran kemampuan
lari, loncat, lempar. Tingkat pertumbuhan dan kematangan fisik dan fisiologis
membawa dampak pada perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak
besar terjadi perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas dalam
kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi (Sugiyanto, 2008: 155).
2.1.7. Konsep Dasar Bermain
Karya klasik Jonas Huisinga HomoLudens dalam Husdarta (2010:130)
filsafat olahraga memaparkan karakteristik bermain sebagai aktifitas yang
dilakukan secara bebas dan sukarela.Berbeda dengan motif bermain pada anak
yang dilakukan karena dorongan naluri yang berguna untuk merangsang
perkembangan fisik dan mentalnya, pada orang dewasa, bermain dilakukan
sebagai kebutuhan, tanpa paksaan dan dilakukan karena orang mau
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melaksanakannya. Karena itu bagi orang dewasa bermain bukan desakan
kewajiban tugas atau kewajiban moral. Sebagai ahli sejarah, Huizinga
mengungkapkan tesis utamanya yaitu “ civilization arises and unfiods in and as
play” dengan kata lain ia melihat bermain dan olahraga merupakan kegiatan
yang berbeda dalam inti kebudayaan dari masyarakat primitif hingga masyarakat
modern.
Sedangakan menurut Roger Caillois dalam Husdarta (2010: 131)
membagi permaianan menjadi empat kategori utama: (1) agon-permainan yang
bersifat pertandingan, perlawanan kedua pihak dengan kesempatan yang sama
untuk mencapai kemenangan sehingga dibutuhkan perjuangan fisik yang keras;
(2) alea-permainan yang mengandalkan hasil secara untung-untungan, atau
hukum peluang seperti permainan dadu, rulet, kartu, dan lain sebagainya.
Sementara keterampilan, kemampuan otot, tidak diperlukan; (3) mimikripermainan fantasi yang memerlukan kebebasan , dan bukan sungguhan; dan (4)
ilinx- mencakup permainan yang mencerminkan keinginan untuk melampiaskan
kebutuhan untuk bergerak, bertualang, dan dinamis, lawan dari keadaan diam,
seperti berolahraga di alam terbuka, mendaki gunung. Bentuk permaianan
seperti alea dan illinx inilah yang sering masuk ke dalam dunia olahraga dengan
ciri yang amat samar diakui sebagai oalahraga.
2.1.8. Pembelajaran
Belajar dimaknai sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai
akibat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tingkah laku itu
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Husdarta, 2000 : 2).
Sedangkan menurut Gage dan Berliner dalam Rifa`I dan Anni (2011 : 82)
menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme
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mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Menurut Chauhan dalam
Husdarta (2000 : 2) mengajar adalah upaya guru dalam member rangsangan,
bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar.
2.1.9. Pengertian Model Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru
dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah
belajar.Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan
pembelajaran. Bahan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai
kesusilaan, seni, agama, sikap, dan keterampilan. Hasil penelitian para ahli
tentang kegiatan guru dan siswa dalam kaitanya dengan bahan pengajaran
adalah model pembelajaran.
Joyce dan Well dalam rusman (2010:133) berpendapat bahwa model
pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk
membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang
bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang
lain. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam
kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru
dalam memilihnya, yaitu :
1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai.
2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran.
3. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa.
4. Pertimbangan lainya yang bersifat non teknis.
2.1.10. Ciri-Ciri Model Pembelajaran
Model pembelajaran memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.
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2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu.
3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di
kelas.
4. Memiliki bagian model yang dinamakan: a. urutan langkah-langkah
pembelajaran; b. adanya prinsip-prinsip reaksi; c. system social; d. sistem
pendukung.
2.1.11. Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran secara umum strategi dapat diartikan sebagai
sesuatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran
yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi yang bisa
diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam
perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah
digariskan.
Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang
berisi tentang kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
(Sanjaya, 2007:126).Kemp dalam Sanjaya (2007:126) menjelaskan bahwa
strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan
guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan
efisien. Dari pendapat tersebut, Dick dan Carey dalam Sanjaya (2007:126) juga
menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan
prosedur

pembelajaran

yang

digunakan

secara

bersama-sama

untuk

menimbulkan hasil belajar pada siswa .
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran
merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang termasuk juga
penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam
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pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai
pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi
disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya disini bahwa arah dari semua
keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan
langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber
belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan.
Namun sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang
dapat diukur keberhasilanya. Menurut Djamarah (2002 : 5-6) ada empat strategi
dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan
tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.
2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan
pandangan hidup masyarakat.
3. Memilih dan menetapkan prosuder, metode dan teknik belajar mengajar
yang dianggap paling tepat dan efektifsehingga dapat dijadikan pegangan
oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau criteria serta
standar keberhasilan dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan
evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan
umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan
secara keseluruhan.
2.1.12. Karakteristik Peserta Didik Anak SD Usia 10 Tahun-12 Tahun
Menurut Sukintaka (1992 : 72) pada tiap-tiap tahap pertumbuhan dan
perkembangan anak mengenai keadaan jasmani, psikis, dan social anak dapat
diketahui oleh guru pendidikan jasmani tentang keadaan anak, kemampuan
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gerak anak, kesenangan anak yang juga akan menumbuhkan motif anak, yang
sangat berguna dalam proses pembelajaran, dan apa yang dibutuhkan anak
yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai.
Dalam Paramitha (2008:11-18), karakteristik anak SD usia 10 tahun–
12 tahun adalah sebagai berikut:
2.1.12.1. Aspek Kognitif
Salah satu karakteristik penting dari usia sekolah dasar adalah sebuah
perkembangan kemampuan anak untuk belajar tentang diri mereka sendiri dan
lingkungannya. Selama periode ini anak semakin mengandalkan pada
manipulasi mental tentang konsep dalam menyesuaikan dengan dunia mereka.
Anak menjadi terbiasa memproses informasi dengan kemampuan berpikir
semakin rasional dan logis.
Piaget dalam Paramitha (2008) menyebutkan masa anak sekolah
dasar sebagai periode operasi konkrit. Anak-anak dalam beraktivitas dibatasi
dengan realita fisik dan tidak dapat melebihi apa yang terjadi, sehingga pada usia
ini anak-anak masih memiliki kesulitan berkenaan dengan masalah yang pelik,
bersifat masa mendatang dan hipotesis. Tetapi hal yang paling penting adalah
mereka mencapai penguasaan konservasi, mampu memusatkan perhatian,
mengikuti transformasi, dan mengenali reversibilitas dalam operasi.
Terdapat dua gaya kognitif pada anak. Pertama anak bersifat
impulsive

dan

merespon

permasalahan

dengan

sangat

cepat

dengan

pertimbangan minimal untuk kekuatan.Kedua anak bersifat reflaktif dan lebih
memerlukan lebih banyak waktu dalam merespon.
2.1.12.2. Aspek Jasmani
Papila dalam Paramitha (2008:12) pertumbuhan anak usia sekolah
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dasar terlihat sangat berbeda dari masa kecilnya. Mereka jauh lebih tinggi dan
lebih kurus. Sebagian besar kurus tapi kuat, meskipun pada umumnya anak
perempuan lebih gemuk daripada anak laki-laki dan akan terus berlanjut sampai
dewasa. Terdapat sedikit perbedaan antara lai-laki dan perempuan sebelum
masa remaja. Ketika dorongan pertumbuhan terjadi untuk anak perempuan pada
usia 10 tahun, mereka akan menjadi lebih tinggi daripada anak laki-laki sampai
dorongan pertumbuhan untuk anak laki-laki terjadi usia 12 tahun.
2.1.12.3. Aspek Perilaku
Papila dalam Paramitha (2008:13) menyebutkan perilaku anak-anak
ditunjukkan dengan dua tipe.Tipe A adalah anak-anak lebih agresif, mengeluh
dan menjunjukkan 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 tenang dan relexs.
2.1.12.4. Aspek Keterampilan Motorik
Espenchade dan Gavotos dalam Paramitha (2008:13) menyebutkan
anak-anak Nampak menjadi lebih aktif secara jasmani sesuai dengan usia dan
kemampuan motorik. Kemampuan anak laki-laki dan perempuan adalah sama.
Perbedaan antara motorik berdasarkan jenis kelamin telah dikaitkan dengan
harapan yang berbeda dan tingkat partisipasi yang berbeda. Selanjutnya
dijelaskan oleh beberapa penemuan dokter anak mendukung pernyataan bahwa
tidak terdapat alas an untuk memisahkan anak laki-laki dan perempuan sebelum
masa puber untuk aktivitas-aktivitas fisik.
2.1.12.5. Aspek Moral
Kohlberg dalam Paramitha (2008) menggolongkan level moral anak
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usia 10-14 tahun sebagai moralitas penyesuaian peran konvensional dalam dua
tahap. Pada level ini anak menjaga hubungan mutual, persetujuan dengan orang
lain, dapat memilai perbuatan orang lain, dan mengembangkan gagasan mereka
sendiri tentang bagaimanakah orang baik itu. Selanjutnya tentang sistem social
dan suara hati. Anak merisaukan tugas mereka, menunjukkan respek terhadap
otoritas yang lebih tinggi, dan memelihara suasana sosial.
2.1.12.6. Aspek Memori
Kemampuan untuk mengingat mengalami kemajuan yang sangat
besar pada masa anak-anak pada umumnya dikarenakan anak-anak lebih mahir
dalam berpikir tentang menggunakan suatu strategi, atau mencari cara tercepat
untuk membantu mereka mengingat.
2.1.12.7. Aspek Komunikasi
Papalia

dalam

Paramitha

(2008:14)

menyebutkan

anak-anak

menunjukkan perkembangan pemahaman yang lebih baik, yaitu mereka
cenderung memperhatikan ketika sebuah intruksi tidak mencukupi dalam suatu
aktivitas dan cenderung menghentikan kegiatan atau melihat masalah yang
dihadapi. Mereka lebih tanggap untuk mencari tahu ketika mereka tidak
memahami sesuatu atau mendapatkan informasi yang tidak jelas. Dengan
memahami karakteristik siswa, dapat kita pilih dan tentukan materi dan
keterampilan permaianan bola basket yang sesuai dengan usia dan kemampuan
geraknya.
2.1.13. Pengembangan Modifikasi Permainan
Penyelenggaraan

program

pendidikan

jasmani

hendaknya

mencerminkan karakteristik program jasmani itu sendiri, yaitu “Developmentally
Appropriate Practice (DAP)”. Artinya adalah tugas ajar yang diberikan harus
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memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong
perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan
tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai
harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik
setiap individu serta ke arah perubahan yang lebih baik(Bahagian dan
Suherman, 2000: 1).
Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh
para guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP
termasuk di dalamnya “body scalling” atau ukuran tubuh siswa, harus selalu
dijadikan

prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran penjas. Modifikasi

adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara
meruntukannya

dalam

bentuk

aktivitas

belajar

yang

potensial

dapat

memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun,
mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari tingkat yang tadinya rendah
menjadi tingkat yang lebih tinggi (Bahagian dan Suherman, 2000: 1).
Pengembangan dan modifikasi permainan dan olahraga perlu
dilakukan berdasarkan klasifikasinya. Pengembangan dan modifikasi dalam
pembelajaran penjaskes, kita mengenal psikomotor yang harus dikembangkan
(misalnya kesegaran jasmani dan skill). Dalam pembelajaran kesegaran jasmani,
kita mengenal

komponennya

(misal

kekuatan

dan

fleksibilitas).

Dalam

pembelajaran skill kita kenal klasifikasinya (misalnya open dan close skill). Dalam
pembelajaran konsep gerak kita kenal klasifikasinya (misalnya prinsip dan
kualitas gerak).
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2.1.14. Keuntungan Pengembangan Permainan dan Olahraga
Menurut Bahagian dan Suherman (2000: 15), beberapa keuntungan
yang dapat diperoleh dari pengembangan permainan dan olahraga secara DAP
dan diungkapkan dengan istilah “ Physically educated person” (seseorang yang
terdidik fisiknya), diantaranya sebagai berikut:
a. Menunjukkan kemampuan mengkombinasikan keterampilan manipulatif,
lokomotor dan non lokomotor baik yang dilakukan secara perorangan
maupun orang lain.
b. Menunjukkan kemampuan pada aneka ragam bentuk aktivitas jasmani.
c. Menunjukkan penguasaan pada beberapa bentuk aktivitas jasmani.
d. Memiliki kemampuan tentang bagaimana caranya mempelajari keterampilan
baru.
e. Menerapkan

konsep-konsep

dan

prinsip-prinsip

pengembangan

keterampilan gerak.
f.

Mengetahui aturan, strategi, dan perilaku yang harus dipenuhi pada aktivitas
jasmani yang dipilih.

g. Memahami bahwa aktivitas jasmani memberi peluang untuk mendapatkan
kesenangan, menyatakan diri sendiri dan berkomunikasi.
h. Menghargai hubungan dengan orang lain yang diperoleh dari partisipasi
dalam aktivitas jasmani.
2.1.15. Karakteristik Permainan Bola Basket
Setiap cabang olahraga mempunyai cara atau karakteristik tersendiri,
karakteristik permainan bola basket secara umum adalah permainan bola basket
memerlukan suatu agilitas yang baik, karena permainan bola basket merupakan
salah satu olahraga permainan yang tempo permainannya cukup cepat dan
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dinamis. Cepat berarti pemain harus bergerak untuk melakukan serangan,
karena dalam permainan bola basket dibatasi oleh peraturan-peraturan yang
mengakibatkan satu tim harus cepat melakukan serangan, misalnya peraturan 24
detik. Artinya bila suatu regu menguasai bola, maka setiap regu harus melakukan
percobaan tembakan sebelum 24 detik. Sedangkan arti dinamis dalam
permainan bola basket berarti banyaknya perubahan baik dalam peraturan
maupun dalam permainan (Sucipto, dkk, 2010 : 24).
2.1.16. Permainan Bola Basket
Bola basket adalah permainan yang dilakukan oleh dua regu yang
masing-masing terdiri dari lima pemain. Dimana tiap regu berusaha memasukkan
bola ke dalam keranjang regu lawan dan mencegah regu lawan memasukkan
bola atau membuat angka/ score. Bola boleh dioper, dilempar, ditepis,
digelindingkan atau dipantulakan/ didriblbe ke segala arah sesuai dengan
peraturan yang berlaku (Irsyada,2000: 39). Sedangkan menurut Sucipto,dkk
(2010: 23), permainan bola basket adalah permainan yang dimainkan dengan
tangan,dalam arti bola dimainkan dari tangan ke tangan pemain dalam satu regu.
2.1.17. Tujuan Permainan Bola Basket
Menurut Irsyada (2000: 9) setiap orang yang melakukan aktivitas
jasmani atau berolahraga mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kesenangan
ataupun keinginan dari seseorang untuk bermain bola basket tidak selalu sama
tujuannya, ada orang yang tujuannya benar-benar ingin berolahraga dengan
bermain bola basket sekedar hanya untuk rekreasi dalam waktu senggang dan
terluang saja, tetapi ada pula mereka sejak mulai bermain bola basket telah
bertujuan untuk menjadi pemain yang ulung dan mahir.
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Namun tujuan utama dari permainan bola basket itu sendiri ialah
berusaha untuk memasukkan bola kebasket lawan sebanyak-banyaknya dengan
cara sportif sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Hal itu disebabkan
karena regu yang dapat mencatat atau mencetak angka (score) paling tinggi
adalah sebagai pemenang. Dengan keterampilan gerak dasar menembak
(shooting) dalam permainan bola basket sangat penting untuk dikuasai secara
baik, akan tetapi tidak boleh mengesampingkan keterampilan gerak dasar yang
lain seperti mengoper, mendribble, dan sebagainya.
2.1.18. Teknik Dasar Permainan Bola Basket
Teknik dasar permainan bola basket perlu dikuasai siswa secara
sempurna. Oleh karena itu, teknik dasar bola baske perlu diajarkan kepada siswa
karena telah tersusun dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Menurut Sodilun dalam Sucipto,dkk (2010: 29) mengemukakan teknikteknik dasar bola basket yang perlu dikuasai atlet adalah sebagai berikut:
1. Teknik melempar dan menangkap
2. Teknik menggiring bola
3. Teknik menembak
4. Teknik gerakan berporos
5. Teknik lay up shoot
6. Merayah
2.1.19. Perlengkapan Olahraga Bola Basket
1. Lapangan Bola Basket
Lapangan bolabasket memiliki permukaan keras, rata yang bebas dari
segala sesuatu yang menghalangi dengan ukuran panjang 28 m dan lebar 15 m
yang diukur dari sisi dalam garis batas. Lapangan permainan akan dibatasi
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dengan garis batas, yang terdiri dari endline dan side line. Garis-garis ini bukan
termasuk bagian dari lapangan permainan. Garis tengah dibuat sejajar dengan
endline dari titik tengah kedua side line. Garis ini akan diperpanjang 0,15 m dari
masing-masing side line. Garis tengah adalah bagian dari backcourt.
Lingkaran tengah dibuat di tengah-tengah lapangan permainan dan
mempunyai jari-jari 1,80 m diukur dari sisi luar keliling lingkaran. Jika bagian
dalam lingkaran diberi warna maka warnanya harus sama dengan daerah
bersyarat. Garis free throw dibuat sejajar dengan masing-masing endline. Sisi
terjauh garis ini 5,80 m dari sisi dalam endline dan panjangnya 3,60 m. Titik
tengahnya akan berada pada garis khayal yang menghubungkan dua titik tengah
endline.
Daerah bersyarat merupakan daerah lapangan yang berbentuk persegi
panjang di lapangan permainan, dibatasi oleh endline, perpanjangan garis
freethrow dan garis-garis yang berasal dari endline, sisi luarnya akan berjarak
2,45 m dari titik tengah endline dan berakhir pada sisi luar perpanjangan garis
freethrow. Garis-garis tersebut, kecuali endline adalah bagian dari daerah
bersyarat. Bagian dalam daerah bersyarat harus diberi warna ( PERBASI 2010).

Gambar 2.1 Lapangan Bola Basket
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2. Garis Tembakan Hukuman
Garis tembakan hukuman pada lapangan bola basket terdapat di
daerah bersyarat.Daerah bersyarat itu dibatasi oleh garis akhir, garis tembakan
hukuman, dan garis-garis yang bertolak dari garis akhir menuju ujung garis
tembakan hukuman (PERBASI, 2010).
3. Papan Pantul
Papan pantul berbentuk persegi panjang dengan permukaan datar,
berukuran horisontal 6 kaki (1,828 m) dan vertikal 3,5 kaki (1,0668 m) atau 4 kaki
(1,2192 m). Suatu kotak persegi panjang berukuran 24 inci (0,6096 m) horisontal
dan 18 inci (0,4572 m) vertikal dletakkan di belakang ring dengan garis
bawahnya sejajar dengan ring (PERBASI, 2010).

Gambar 2.2 Papan Pantul
4. Simpay dan Penyangga Basket/Keranjang
Dalam Perbasi (2010) tiap keranjang dalam permainan bolabasket
memiliki diameter 18 inci (5,4864 m) dengan sisi permukaan 10 kaki (3,048 m) di
atas lantai dan sisi dalam terdekat berjarak 6 kaki (1,828 m) dari papan ring.
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Gambar 2.3 Ring Basket
5. Bola
Bola berbentuk bundar dan permukaan luarnya terbuat dari kulit asli
kulit sintetis, karet atau bahan sintetis lainnya. Bola berwarna oranye dengan
ukuran keliling untuk laki-laki adalah maksimum 30 inci (0,762 m) atau 29 inci
(0,736 m), sedangkan untuk wanita, ukuran maksimum adalah 29 inci (0,736 m)
dan minimum 28,5 inci (0,7239 m). Bola memiliki berat 567-650 grm (PERBASI,
2010).

Gambar 2.4 Bola
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6. Kostum Pemain
Pakaian para pemain disesuaikan dengan kebutuhan. Di samping
pakaian olahraga yang tidak mengganggu gerakan, juga saling berbeda antara
regu yang bertanding. Pada umumnya para pemain memakai kaos tanpa lengan
dengan celana pendek dan sepatu karet untuk memudahkan gerakan. Setiap
regu diharuskan memakai kostum dengan warna yang sama dan memakai
nomor punggung dan nomor dada. Nomor punggung sekurang-kurangnya
setinggi 20 cm dan nomor dada 10 cm. Setiap regu harus mempergunakan
nomor 4-15 dan pemain-pemain dalam satu regu tidak diperbolehkan
menggunakan nomor yang sama (PERBASI, 2010).
7. Alat-Alat Teknik
Alat-alat ini dipergunakan untuk memperlancar dalam pertandingan
bola basket.Keberadaanya sangat penting karena sebagai petunjuk dalam
peraturan permainan. Alat-alat teknik tersebut di antaranya sebagai berikut :
1. Jam Pertandingan dan stop watch.
2. Daftar biji (score sheet).
3. Papan pencatat biji (score board).
4. Alat petunjuk kesalahan.
(PERBASI, 2010).
2.1.20. Peraturan Permainan Bola Basket
Peraturan permainan bola basket didasarkan pada suatu prinsip
bahwa angka didapat dengan kemampuan bukan dengan kekerasan. Sucipto,
dkk (2010: 5) mengungkapkan bahwa peraturan bola basket diterbitkan dengan
judul “A NEW GAME” dalam majalah “Triangle”, tanggal 15 Januari 1982.
Adapaun isi peraturan tersebut antara lain: 1) Bola dilempar ke segala arah
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dengan satu atau kedua tangan, 2) Bola boleh dipukul ke segala arah dengan
satu atau kedua tangan, 3) Tidak boleh dengan tinju, 4) Pemain tidak boleh lari
dengan

bola,

pemain

harus

melempar

bola

dari

tempat

dimana

ia

menangkapnya, 5) Bola harus dipegang dengan atau diantara tangan, lengan
atau badan tidak boleh digunakan untuk menahan bola, 6) Tidak diperbolehkan
menabrak, menjegal, atau menyerang lawan main, 7) Foul meliputi memukul bola
dengan tinju/ kepala tangan, pelanggaran terhadap peraturan nomor 3, 4, dan 5,
8) Bila salah satu pihak membuat 3 foul berturut-turut, akan dihitung sebagai
lemparan masuk bagi lawan, 9) Lemparan masuk terjadi ketika bola dilempar
atau dipukul dari lantai ke keranjang, dengan ketentuan pemain bertahan tidak
menyentuh atau mengganggu lemparan masuk tersebut, 10) Ketika bola keluar
lapangan maka akan dilempar kembali ke dalam lapangan dan dimainkan oleh
orang yang pertama menyentuhnya, 11) Umpire akan mengawasi pemain dan
mencatat foul serta akan memberi tahu wasit saat foul terjadi 3 kali berturut-turut,
ia mempunyai wewenang mengeluarkan pemain sesuai peraturan nomor 5, 12)
Wasit akan mengawasi bola dan memutuskan kapan bola hidup, in bound,
kepunyaan pihak mana dan memperhatikan waktu, 13) Waktu pemain adalah 2
kali 15 menit dengan jeda 5 menit, 14) Pihak yang memasukkan bola lebih
banyak dalam waktu tersebut adalah pemenangnya.
2.1.21 Unsur Dasar Bola Basket
Ada tiga cara dasar menggerakkan bola basket, yaitu menggiring bola
(dribbling), operan (passing), dan tembakan (shooting).
1.

Dribbling (menggiring bola)

Menggiring bola adalah membawa lari bola ke segala arah sesuai dengan
peraturan yang ada. Seorang pemain diperbolehkan membawa bola lebih dari
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satu langkah asal bola dipantulkan ke lantai, baik dengan berjalan maupun
berlari.Menggiring bola harus menggunakan satu tangan. Kegunaan menggiring
bola adalah mencari peluang serangan menerobos pertahanan lawan, ataupun
memperlambat tempo permainan. Cara menggiring bola menurut Nuril Ahmadi
(2007: 17) adalah sebagai berikut:
a.

Pegang bola dengan kedua tangan. Lakukan secara rileks dengan tangan
posisi tangan kanan di atas bola dan tangan kiri di bawah bola.

b.

Salah satu kaki melangkah ke depan berlawanan dengan tangan yang
melakukan giringan, dan lutut sedikit ditekuk.

c.

Condongkan badan ke depan, berat badan di antara dua kaki.

d.

Bola dipantul-pantulkan, dengan pandangan mata ke depan.

e.

Lakukan sambil berjalan maju mundur atau di tempat.

f.

Setelah menguasai gerakan di atas, lanjutkan gerakan menggiring sambil
berlari ke depan.

2.

Passing ( operan)
Mengoper bola dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau dua

tangan. Dengan operan para pemain dapat melakukan gerakan mendekati ring
basket untuk kemudian ditembakkan.
Cara mengoper bola:
a. Sikap awal
a) Pegang bola sesuai dengan teknik memegang bola basket.
b) Sikut dibengkokkan ke samping sehingga bola dekat dengan dada.
c) Sikap kaki dapat dilakukan dengan sejajar atau kuda0kuda jaraknya
selebar bahu.
d) Lutut ditekuk, badan condong ke depan dan jaga keseimbangan.
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b. Sikap mendorong bola
a) Dorong bola ke depan tangan dengan kedua tangan meluruskan kedua
lengan dan diakhiri dengan lecutan pergelangan tangan sehingga
telapak tangan menghadap ke luar.
b) Untuk pemula, latihan mendorong bola ini dapat dibantu dengan
melangkahkan ke belakang dan ke depan.
c) Sasaran/ arah operan adalah dada teman yang diberi bola.
c. Sikap akhir
Sesuai dengan irama melepaskan bola dari tangan, maka pindah ke depan.
Berikut ini adalah beberapa macam operan dengan menggunakan dua
tangan:
a) The two hand chest pass (mengoper bola setinggi dada)
Mengoper bola dengan dua tangan dari depan dada, operan ini berguna
jarak yang pendek dengan jarak lemparan 5 sampai 7 meter.
b) Overhead pass (mengoper bola dari atas kepala)
Lemparan ini biasanya digunakan oleh pemain-pemain yang berbadan
tinggi sehingga melampaui daya raih lawan.
c) Bounce pass (mengoper bola pantulan)
Operan pantulan dengan dua tangan dilakukan dalam posisi bola di
depan dada. Bola dipantulkan di samping kanan atau kiri lawan dan
teman yang sudah siap menerimanyan di belakang lawan.Lemparan
harus

dilakukan

dengan

cepat

agar

tidak

tertahan/

terserobot

lawan.Lemparan pantulan dapat juga dilakukan dengan jalan ke
samping kanan atau ke sampung kiri.
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3.

Shooting( menembak bola): Menembak atau shooting adalah gerakan
terakhir untuk mendapatkan angka. Banyaknya tembakan masuk yang
terjadi dalam bola basket mendapatkan angka.

Teknik dasar menembak (shooting), sebagai berikut:
a. Menembak dengan dua tangan
a) Sikap awal
(a) Kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, dan badan tegak.
(b) Bola dipegang oleh dua tangan di depan atas dahi, kedua sikut ditekuk,
(c) Pandangan kearah ring.
b) Sikap melepaskan bola
(a) Dorong bola dengan kedua tangan sambil meluruskan siku dan lutut.
(b) Pada waktu melepaskan bola, jari-jari tangan ikut dengan cara
menggerakkan kearah depan bawah.
(c) Arah bola menuju ke ring melengkung (parabola).
c) Sikap akhir
Kedua kaki agak berjinjit, kedua lengan lurus, kedua lengan lurus, dan
telapak tangan menghadap ke bawah.
b. Menembak dengan satu tangan
a) Sikap awal
(a) Sikap kaki sejajar atau salah satu kedepan.
(b) Bola dipegang dua tangan di depan atas kepala.
(c) Jari-jari direnggangkan untuk menguasai bola.
(d) Letak tangan kiri di samping berfungsi untuk menjaga bola dan
mengimbangi gerakan tangan kanan.
(e) Sikut kanan dibengkokan kurang lebih 90°
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(f) Badan menghadap ke depan (ke arah tembakan / ring).
b) Sikap melepaskan bola
(a) Lepaskan bola dari tangan gerakan pergelangan tangan sambil
meluruskan lengan hingga telapak tangan menghadap ke bawah.
(b) Bersamaan dengan gerakan di atas, lutut diluruskan.
c) Sikap akhir
Lengan yang melakukan tembakan lurus ke depan atas, telapak tangan
menghadap ke bawah, dan berat badan ada di depan.
2.1.22 Karakteristik Permainan HUNT
1.

Hakekat Permainan HUNT
Pengembangan pembelajaran bola besar adalah pengembangan

pembelajaran mengenai media atau sarana pembelajaran yang dikemas dalam
bentuk permainan yang menarik, dengan pendekatan pembelajaran bola basket
pada siswa sekolah dasar khususnya kelas V. Pembelajaran ini dilakukan
menggunakan permainan yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, siswa lebih
merasa senang, bertambah semangat dalam proses pembelajaran dan
meningkatkan kreatifitas siswa maka peneliti mengembangkan pembelajaran
bola besar dengan menggunakan modifikasi permainan hunt yang dikembangkan
sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai alat yang menarik untuk
pembelajaran bola besar.
Permainan hunt adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 2
tim dalam lapangan yang berbentuk persegi (6 m x 6 m) yang merupakan
modifikasi dari lapangan bola basket. Permainan ini dimainkan oleh 10 orang
yang terbagi menjadi 2 tim yang masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Dalam
permainan ini sasaranya

memakai 2 ring dan juga lawan bermain sebagai
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sasaran untuk mendapatkan poinya yaitu dengan cara mematikan lawan bermain
dengan cara melemparkan bola kearah lawan dengan sasaran dari pinggul ke
bawah atau memasukan bola ke dalam ring.
Dalam permainan ini menggunakan lapangan yang telah dimodifikasi
sendiri sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan, cara
dribbling, shooting, dan passing masih digunakan dalam permainan ini, misalnya
saja dribbling, dribbling ini tidak ada peraturan khusus yang penting siswa tahu
bagaimana cara mendribbling bola dengan baik dan benar. Begitu juga dengan
passing dan shooting, tidak memerlukan peraturan yang sebenarnya.
Sering kita jumpai sekolah dasar yang tidak mempunyai lapangan bola
basket, begitu juga sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk
mengembangkan permainan ini, maka haruslah ada solusi untuk membuat
lapangan sederhana yaitu dengan lapangan berbentuk persegi ukuran 6m x 6m.
Akan tetapi dengan lapangan yang kecil ini diharapkan semua siswa semuanya
aktif dalam pembelajaran tanpa adanya antrian untuk bergantian bermain
meskipun halaman sekolahan yang tidak luas.
Tabel 2.1 Perbedaan antara permainan bola basket dengan permainan hunt
Permainan bola basket
Modifikasi permainan
Keterangan
hunt
Dimainkan oleh 2 tim Dimainkan 2 tim yang Satu
tim
sebagai
yang masing-masing tim masing-masing tim terdiri pemburu dan satu tim
terdiri dari 5 orang
dari 5 orang,tetapi 1 sebagai sasaran/yang
orang yang memegang diburu.
ring
Menggunakan
ring/basket

2

menggunakan 2 ring,
sasaran yang dugunakan
adalah lawan bermain
dan
ring
untuk
mendapatkan poin

Sasaranya
yaitu
bagian
pinggul
kebawah
sehingga
tidak membahayakan
dan memasukan bola
ke ring

Menggunakan
bola Menggunakan
bola Tidak membahayakan
standart
ukuran
7 plastik/bola karet yang siswa karena bola
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dengan berat 600 gram- soft
650 gram

tidak keras.

Lama permainan 4 x 10 Lama permainan 2 x 7
menit
menit.
Ukuran lapangan :
Lapangan
berbentuk
Panjang : 28 m
persegi dengan ukuran :
Lebar : 15 m
Panjang : 6 meter
Lebar : 6 meter

Diharapkan
pemain
bisa lebih aktif.
Untuk memudahkan
siswa
dalam
melakukan permainan

Gambar 4
Lapangan PermainanHunt
Keterangan :
1.

Sebagai pemburu (hunter)

Sebagai sasaran (yang diburu)
Lebar lapangan (5 m)

Panjang lapangan (5 m)
Pos untuk melakukan shooting ke ring

Jarak untuk melakukan shooting ke ring (2,5 m)

Area untuk yang membawa ring ukuran 1 m x 1 m
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2.

Sarana dan Prasarana
a. Tempat :
1) Lapangan berbentuk persegi dengan ukuran 5 m x 5 m
2) Daerah sasaran tembak untuk mendapatkan poin yaitu lawan
bermain dan ring
b. Peralatan :
1) Bola plastik/bola karet yang soft
2) Peluit
3) Stopwatch/jam
4) Ring
c. Lama Permainan 2 x 7 menit
d. Pemain terdiri dari 2 tim untuk setiap tim terdiri dari 5 orang pemain

3.

Cara Bermain :
a. Pertama bentuklah tim yang terdiri dari 5 orang setiap tim
b. Jika sudah terbentuk tim maka untuk memulai permainan ini minimal
harus ada 2 tim untuk dipertandingkan.
c.

Kemudian setiap tim harus ada pemimpinya untuk melakukan suit, tim
siapa yang

berhak untuk bermain sebagai hunter (pemburu) terlebih

dahulu.
d. Tim yang menjadi hunter (pemburu) 4 orang berada di garis tepi lapangan
dan 1 orang yang memegang ring.
e.

Dalam bermain yang menjadi hunter (pemburu) harus tetap berada di
garis dan tidak boleh masuk ke lapangan untuk mematikan lawan.

f.

Jika ingin memasukan bola ke dalam ring maka hunter harus berada di
pos.
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g. Yang menjadi target/buruan boleh bergerak bebas dan menghalangi
hunter untuk memasukan bola ke ring, akan tetapi tidak boleh keluar
lapangan.
h. Tugas dari hunter (pemburu) yaitu melempar bola untuk mematikan target
bermain yaitu dengan cara :chess pass, bounch pass dan over head
pass.
i.

Dalam mematikan target bermain yaitu dengan sasaran pinggang ke
bawah, jika target bermain sudah tertembak maka ia hanya bisa
melindungi temanya agar tidak dimatikan dan tidak bisa menghalangi
hunter untuk memasukan bola ke ring.

j.

Jika memasukan bola ke dalam ring akan mendapatkan poin 2 akan
tetapi jika mematikan lawan akan mendapatkan poin 1.

k. Jika semua target bermain sudah dimatikan semua maka bergantian
untuk bermain.
l.

Kelompok dikatakan memenangkan permainan ini apabila waktu untuk
mematikan semua target bermain dengan waktu yang lebih singkat dan
mendapatkan poin yang banyak.

4.

Peraturan Permainan
a. Hunter (pemburu) harus berdiri di atas garis lapangan
b. Orang yang memegang ring harus berada tetap di lapangan ukuran 1 m x
1 m.
c. Setiap hunter (pemburu) boleh memegang/menguasai bola paling lama 5
detik.
d. Jika hunter ingin bergerak ke pos shooting bola harus didribble.
e. Setiap hunter (pemburu) setelah mematikan lawan atau memasukan bola
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ke ring maka bergantian memegang ring.
f.

Lawan yang sudah dimatikan hanya bisa melindungi temanya agar tidak
dimatikan dan tidak boleh menghalangi hunter untuk memasukan bola ke
ring.

g.

Maka sebelum 5 detik bola harus di passing ke temannya atau di
shooting untuk mematikan target bermain.

h.

Dalam mempassing dan shooting hunter (pemburu) harus menggunakan
chess pass, bounch pass, dan over head pass.

i.

Untuk mematikan target bermain yaitu sasarannya dari pinggang ke
bawah.

j.

Permainan dikatakan berakhir jika semua target bermain sudah dimatikan
dengan waktu maksimal 7 menit.

k. kelompok dikatakan memenangkan permainan ini apabila waktu untuk
mematikan target bermain lebih cepat dari lawan dan mendapatkan poin.
5.

Aspek-aspek dalam memodifikasi permainan bola basket
a. Aspek kognitif yaitu :
1. Dengan menggunakan permainan bola basket yang dimodifikasi maka
akan menambah wawasan/pengetahuan kepada siswa tentang cara
bermain bola basket yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Siswa dapat menjelaskan bagaimana cara bermain yang benar.
3. Siswa dapat menyusun strategi permainan.
4. siswa mengetahui modifikasi permainan bola basket, salah satunya
dengan menggunakan permainan hunt.
b. Aspek Afektif yaitu :
1. Siswa disiplin/mentaati peraturan bermain.
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2.

Kerjasama.

3. Percaya diri.
4. Sportif, bahwa mau menerima, mengakui, menghargai kelemahan dan
keunggulan lawan.
c. Aspek Psikomotorik yaitu :
1. kelincahan.
2. Kecepatan
3. Keseimbangan
4. Ketepatan
5. Kekuatan otot lengan dan kaki
6. Reaksi dan koordinasi.
2.2. Kerangka Berfikir
Berdasarkan kompetensi penjas saat ini adalah perlu adanya
pengembangan model pembelajaran penjas yang dikembangkan sesuai dengan
kondisi pada saat ini yaitu pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan,
sehingga siswa dalam melaksanakan pembelajaran penjas tidak merasa bosan
dan terbebani.
Seorang guru dituntut untuk bisa kreatif dalam mengembangkan model
pembelajaran. Khususnya bagi guru penjas, karena guru penjas harus bisa
mengetahui perkembangan siswa baik fisiologinya maupun sosiologinya.
Pengembangan pembelajaran bola basket merupakan salah satu upaya yang
harus diwujudkan. Melihat keadaan fisik lingkungan ataupun sarana dan
prasaran yang kurang mendudkung maka dikembangkan permainan hunt.
Pengembangan model pembelajaran bola basket dalam penjasorkes melalui
pendekatan permainan hunt diharapkan mampu membuat anak lebih aktif
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bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan, ketika
mengikuti

pembelajaran

permainan

bola

basket.

Pengembangan model

pembelajaran bola basket dalam penjasorkes melalui permainan hunt yang
dilakukan dalam bentuk permainan bola basket yang di dalamnya menggunakan
2 ring dan lawan sebagai sasaran/target dengan lapangan berbentuk persegi
yang dimainkan 2 tim langsung dalam satu lapangan.

BAB V

KAJIAN DAN SARAN

5.1 Kajian Prototipe Produk
Secara keseluruhan penelitian ini telah berhasil. Berdasarkan hasil
data dari hasil uji coba skala kecil dan besar permainan hunt (dribbling, shooting,
dan passing) dan hasil data dari kuesioner tentang psikomotorik, kognitif, dan
afektif didapatkan bahwa sebagian besar responden memiliki kategori tingkat
baik dalam permainan hunt yang merupakan bentuk pengembangan model bola
basket.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan pengembangan bola
basket ini bisa dikembangkan lebih lanjut pada Sekolah Dasar yang lain. Karena
model pengmbangan permainan huntini belum pernah ada dan dikembangkan
pada sekolah dasar, model permainan hunt ini merupakan model baru pertama
kali yang dimodifikasi pada permainan bola basket.
Model permainan huntini mengalami banyak perubahan/modifikasi dari
permainan basket sesungguhnya. Perubahan permainan bola basket ini
dilakukan, dengan tujuan agar siswa SD dapat bermain dengan segala
keterbatasan fisik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.
5.2 Saran Pemanfaatan, Diseniminasi, dan Pengembangan Produk Lebih
Lanjut
Model pengembangan permainan hunt ini merupakan produk yang
telah dihasilkan dari penelitian dan dapat digunakan untuk pendidikan olahraga,
serta sebagai alternative penyampaian materi pembelajaran olahraga pilihan bola
basket untuk siswa SD oleh Guru Penjasorkes.
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Kelebihan dalam permainan hunt ini:
a.

Permaianan ini untuk sport equipment mudah didapat.

b.

Peraturan dalam permainan huntmemacu anak lebih aktif bergerak dalam
bermain, dan model permainan ini sangan fleksibel terhadap ruang dan
waktu.

c.

Produk permainan huntdapat dimainakan oleh siswa putra dan putrid SD.

d.

Produk penelitian ini dapat dimainkan oleh siswa yang memiliki keterampilan
yang kurang sampai siswa yang memiliki keterampilan gerak yang baik.

e.

Penelitian ini mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan gerak,
sikap, dan pengetahuan memecahkan permasalahan dalam mencapai
tujuan tim/ regu.

f.

Produk penelitian ini memberikan pengalaman langsung pada siswa
terhadap teknik, taktik, dan strategi bola basket.
Kelemahan dalam permaianan bola basket ini adalah teknik yang

digunakan terlalu sederhana karena menggunakan teknik lempar dan tangkap
lebih sering, sedangkan untuk menggiring bola sangat jarang dilakukan. Saran
yang dapat disampaikan berkaitan dengan keperluan pemanfaatan produk
adalah sebagai berikut:
a.

Produk permainan ini dapat dimanfaatkan sebagai media belajar gerak bagi
siswa SD.

b.

Produk ini dapat dimanfaatkan di semua kategori sekolah, baik di sekolah
unggulan, sekolah biasa, dan sekolah terbatas.

c.

Pemanfaatan produk hendaknya tetap mengacu pada tujuan pengenalan
dini permainan cabang olahraga bola basket.

d.

Untuk penelitian lebih lanjut agar mengembangkan peraturan teknik bermain.
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