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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Jasmani 

 

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, 

kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional.  

 

Depdiknas (2003:11), mengartikan “Pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas  jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 

perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. 

Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan seluruh ranah, baik jasmani, psikomotor, dan afektif setiap 

siswa. Pengalaman yang disajikan akan membantu siswa untuk memahami 

mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara 

aman, efisien dan efektif”. 

 

Tamat dan Mirman Muekarto (2005:8), mendefinisikan pendidikan jasmani 

merupakan: ”usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak ke arah kehidupan yang sehat jasmani dan rohani, usaha tersebut berupa 
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kegiatan jasmani atau fisik yang diprogram secara ilmiah, terarah, dan 

sistematis”. 

 

Depdiknas (2003:6) tujuan mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah sebagai 

berikut: 

1) Meletakan landasan karakter yang kuat melalui nilai dalam pendidikan jasmani. 

2) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam kontek kemajemukan budaya, etnis dan agama. 

3) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran 

jasmani. 

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

percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5) Mengembangkan keterampilan gerak dan ketrampilan teknik serta strategi 

berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas 

ritmik, dan pendidikan luar kelas. 

6) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani. 

7) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

8) Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk 

mencapai keselamatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

9) Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang rekreatif. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, peneliti berpendapat 

bahwa yang dimaksud pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah 

suatu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk 

mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan 

berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan 

moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan hidup bersih melalui aktivitas 

jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih. 
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B. Belajar Mengajar 

 

Belajar  adalah  kegiatan  yang  menghasilkan perubahan tingkah laku pada 

diri  individu yang sedang belajar, baik potensial maupun aktual. Perubahan 

tersebut dalam bentuk kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam 

waktu yang cukup lama. Dan perubahan itu terjadi karena berbagai usaha yang 

dilakukan oleh individu yang bersangkutan.  

Berikut ini disampaikan beberapa pendapat ahli tentang belajar, yaitu: 

(1) H.C. Witherington dalam bukunya “Educational Psychology”  

mengemukakan bahwa: “Belajar adalah suatu perubahan di dalam  kepribadian 

yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian.” (2) Ernest R. 

Hilgard (Sanjaya Wina, 2007:289)  dalam bukunya yang berjudul “Introduction 

to Psychology” mengemukakan: ” We may define learning at the process by 

which an activity originates or is changed through responding to a situation, 

provide the changes cannot be attributed the growth or the temporary state of 

the organism (as fatique or under drugs),” Terjemahan bebas : “Belajar adalah 

satu proses dimana ditimbulkan atau dirubahnya suatu kegiatan karena 

mereaksi terhadap suatu keadaan. Perubahan mana tidak disebabkan oleh 

proses pertumbuhan (kematangan) atau keadaan organisme yang sementara 

(seperti kelelahan atau karena pengaruh obat-obatan). 

 

Sedangkan Charles Galloway, 1976 (dalam Sugiyanto, 1999:267)  mengatakan 

bahwa belajar adalah: ” perubahan kecenderungan tingkah laku yang relatif 

permanen, yang merupakan hasil dan berbuat berulang-ulang”. 
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Robert N. Gagne, 1977 (dalam Sugiyanto, 1999:267)  mendefinisikan bahwa 

belajar adalah: ” suatu perubahan pembawaan atau kemampuan yang bertahan 

dalam jangka waktu tertentu dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses 

pertumbuhan”. 

 

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa belajar adalah suatu proses, 

fungsi, dan juga hasil dari perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi 

dihasilkan dari pengalaman atau berbuat berulang-ulang. Perubahan yang 

terjadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama, maksudnya adalah 

perubahan itu tidak langsung hilang sesudah kegiatan selesai dilakukan. 

 

B. Hasil Belajar 

 

Pada hakekatnya belajar adalah ”perubahan yang terjadi di dalam diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas belajar”. (Djamarah dan Zain,  2006:73). 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:43).  

 

Hasil belajar merupakan suatu gambaran prestasi belajar siswa dalam 

mengikuti proses belajar pada suatu jenjang yang diikutinya. Menurut 

Djamarah dan Zain (2002:80) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

dari aktivitas dalam belajar.  
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Menurut Ahmadi (1984:35) hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu 

usaha dalam hal ini usaha belajar dalam perwujudan prestasi belajar siswa yang 

dapat dilihat pada nilai setiap mengikuti tes. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(1994:35) hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan 

dampak penggiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti  

tertuang dalam nilai raport dan angka dalam ijazah. Sedangkan dampak 

penggiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain yang 

merupakan transfer belajar. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan suatu paket belajar 

tertentu, yang dapat diukur dalam berbagai bentuk melalui proses evaluasi 

tertentu, hasil yang diperoleh dapat berupa ranah afektif, kognitif dan 

psikomotor. 

 

D. Model Pembelajaran 

 

Dalam pembelajaran, berbagai masalah sering dialami oleh guru. Untuk 

mengatasi berbagai masalah dalam pembelajaran, maka perlu adanya model. 

Model pembelajaran yang dipandang dapat membantu guru dalam proses 

belajar mengajar. Model dirancang untuk mewakili realitas sesungguhnya, 

walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia sebenarnya. Model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelompok maupun tutorial (Agus Suprijono, 

2011: 46). Model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang 

pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran (Trianto, 2010: 51). 



13 

 

Menurut Mills (1989:4), model adalah bentuk reprensentasi akurat, sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu. Dengan demikian, suatu model dapat ditinjau 

dari aspek mana kita memfokuskan suatu pemecahan permasalahannya. Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan mengajar. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar (Syaiful Sagala, 

2005). 

 

E. Model Pembelajaran Klasikal 

 

Pembelajaran klasikal merupakan pengajaran yang diberikan kepada satu kelas 

murid secara bersama-sama. Pembelajaran klasikal mencerminkan kemampuan 

utama guru, karena pembelajaran klisikal ini merupakan kegiatan belajar dan 

mengajar yang tergolong efisien. Pembelajaran klasikal berarti seorang guru 

melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu mengelolah kelas dan mengelolah 

pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah penciptaan kondisi yang 

memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara baik dan 

menyenangkan yang dilakukan di dalam kelas dan diikuti sejumlah siswa yang 

dibimbing oleh seorang guru. Dalam hal ini guru dituntut kemampuannya 
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menggunakan teknik-teknik penguatan dalam pembelajaran agar ketertiban 

belajar dapat diwujudkan. Hasil penelitian J. H. Pesta Lozzi (1746-1827) 

mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran di sekolah melalui metode 

pengajaran individual oleh seorang tutor. Pengajaran klasikal merupakan 

keharusan dalam menghadapi sejumlah murid yang memenuhi sekolah akibat 

demokrasi, industrilisasi, pemerataan, dan pendidikan atau kewajiban belajar. 

Dicari metode pendidikan klasikal yang efektif dan paling baik bagi kelas atau 

kelompok. Guru yang dipersiapkan adalah guru yang baik bagi kelas atau 

diakui sebagai tokoh yang melahirkan gagasan besar tentang pendidikan  

antara lain:  

1. Mendemokrasikan Pendidikan dengan menyatakan adalah hak mutlak dari 

setiap anak untuk setiap anak untuk mengembangkan pootensi dirinya 

sepenuhnya.  

 

2. Mempsikologikan pendidikan yaitu teori dan praktek pendidikan harus 

didasarakan pada psikologi atau ilmu tentang karakteristik jiwa individu 

manusia. 

 

3. Mendasarkan pendidikan pada perkembangan organik dari pada 

pemindahan-pemindahan gagasan. 

 

4. Pendidikan dimulai dengan persepsi, pembentukan tindakan-tindakan yang 

kongkrit dan pengalaman terhadap respon-respon emosional yang aktual. 

 

5. Perkembangan adalah sebuah pembangunan potensi secara berangsur-

angsur. Setiap bentuk pengajaran harus dilakukan secara berlahan-lahan, 

melalui perjalanan yang berangur-angsur sesuai pemekaran dengan 

kemampuan-kemampuan dari anak. 

 

6. Perasaan-perasaan keagamaan dibentuk mendahului dari kata-kata atau 

simbol-simbol yang dimiliki anak. 

 

7. Perlu adanya pandangan yang refosioner tentang disiplin yang didasarkan 

pada kemauan baik dan kerja sama antara pelajar dengan pengajar. 
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8. Diperlukan alat baru dalam pendidikan guru dan studi tentang pendidikan 

sebagai sebuah ilmu (Mudyaharjo, 2001:121). 

 

 

Pendapat J. H.  Pesta Loziz (1746-1827) tersebut diimplementasikannya ke 

dalam pendidikan. Dalam pengajaran klasikal jangan sampai merugikan 

kepentingan anak sebagai individu dalam belajar, hal yang harus diperhatikan 

adalah kelas sebagai keseluruhan. Nasution (2000:41) berpendapat justru lebih 

diperhatikan perbedaan individual, yaitu guru dengan sadar memaksa dirinya 

memperhatikan pada setiap anak secara individual di kelasnya. Siswa yang 

berjumlah kurang lebih 30 atau 40 orang siswa, pada waktu yang sama 

menerima bahan yang sama.  

 

Pengelolaan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar, dapat 

dilakukan melalui tindakan penciptaan suasana menyenangkan dalam belajar 

ini dilakukan dengan pemusatan perhatian pada bahan pelajaran dengan 

menggunakan pendekatan yang sesuai dengan materi pelajaran, dan 

mengikutsertakan siswa secara aktif sesuai dengan kondisi siswa. Belajar 

secara klasikal cenderung menempatkan siswa dalam posisi pasif sebagai 

penerima bahan ajaran. Upaya untuk mengaktifkan siswa dapat menggunakan 

metode tanya jawab, demonstrasi, diskusi dan lain-lain yang sesuai dengan 

murid-muridnya. Sehubungan dengan hal itu Pesta Lozzi mengatakan tujuan 

pendidikan adalah tercapainya perkembangan anak yang serasi mengenai 

tenaga dan daya jiwa. Untuk membantu peserta didik memikul tanggung jawab 

atas perilakunya dan tanggung jawab sosialnya sehingga dapat digunakan 

dalam lingkungan kelas.  
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Syaiful Sagala (2006:185) pembelajaran klasikal adalah kegiatan penyampaian 

pelajaran kepada sejumlah siswa, yang biasanya dilakukan oleh pengajar. 

Menurut Vembrianto (1979:4) ciri-ciri pembelajaran klasikal adalah: 

a. Seorang guru  menghadapi kelas yang terdiri atas sejumlah siswa. 

b. Siswa-siswa itu sebaya dalam usianya 

c. Pada waktu yang sama guru memberikan pelajaran kepada siswa-siswa 

tersebut dan mereka mengerjakan tugas-tugas pengajaran bersama-sama. 

d. Pada awal tahun pelajaran kelas itu memulai program pengajaran secara 

bersama-sama dan pada akhir tahun pelajaran sebagian besar di antara 

mereka naik kelas bersama-sama pula, kecuali beberapa siswa yang 

dianggap gagal harus tetap tinggal kelas. 

 

Dasar pemikiran sistem pengajaran klasikal adalah karena adanya anggapan 

bahwa karena kelas terdiri dari anak-anak yang sebaya, maka mereka relatif 

memiliki perhatian, minat, pengalaman, dan taraf kepandaian yang sama, maka 

kepada mereka diberikan program pengajaran yang sama. Berdasarkan uraian 

di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran klasikal adalah pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru kepada sejumlah siswa untuk belajar bersama-sama. 

Pembelajaran klasikal memiliki kelemahan dan kelebihan, antara lain: 

1. Kelemahan Pembelajaran Klasikal 

a. Mudah menjadi verbalisme. 

b. Yang visual menjadi rugi, dan yang auditif (mendengarkan) yang 

benar-benar menerimanya. 

c. Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan 

d. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang 

menggunakannya 

e. Cenderung membuat siswa pasif 
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2. Kelebihan Pembelajaran Klasikal 

a. Guru mudah menguasai kelas 

b. Mudah mengorganisasikan tempat 

c. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar 

d. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya 

e. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik 

f. Lebih ekonomis dalam hal waktu 

g. Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas 

h. Membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh 

perhatian 

 

Ada beberapa contoh pembelajaran lay-up dalam model klasikal antara lain: 

1. Melakukan lay up dari arah depan ring basket. 

 Cara Melakukan : 

-         Dua kelompok berhadapan 

-         Kelompok yang melakukan lay up berdiri di depan ring basket         

dan  kelompok yang menangkap dan mengumpan bola berdiri di 

belakang ring basket. 

-          Setelah melakukan gerakan lay up  atau operan bola bergerak pindah 

posisi ke belakang barisan di hadapannya. 

 

2.   Melakukan lay up dari arah samping ring basket, dengan cara yang sama 

dengan model yang pertama. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

-       Gelak melangkah lay up dilakukan dua langkah, langkah pertama   lebar 

dan langkah ke dua pendek 

-       Arah gerak menolak saat lay up tegak lurus ke atas (vertical) 

-       Bila lay up kaki kanan, maka bola basket diangkat (dimasukan kering 

basket menggunakan tangan kanan dan sebaliknya) 

-        Setelah melakukan lay up shoot mendarat menggunakan kedua kaki 

dengan lutut mengeper. 

 

3. Bermain bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi. 

Untuk memperoleh poin siswa harus menggunakan tembakan lay up dan 

jika siswa menggunakan cara lain maka dianggap tidak sah. 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html


18 

 

D. Model Pembelajaran Individu 

Pembelajaran individu adalah kegiatan mengajar pembelajaran yang menitik 

beratkan bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individual. 

Pengajaran individual tidak berarti pengajaran harus berdasarkan atas jalannya 

satu orang guru dengan satu orang murid akan tetapi pengajaran berjalan secara 

bersama dan guru harus memberikan pelayanan yang berbeda setiap anak 

sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual siswa. Dengan demikian 

individual merupakan usaha melengkapi kondisi belajar yang optimal bagi 

setiap individual. Setiap individu memiliki perbedaan termasuk perbedaan 

dalam gaya belajar peserta didik. Karena itu pengajaran individual akan selalu 

menarik perhatian para pendidik untuk mengkaji dan menganalisisnya. Tugas-

tugas yang dikerjakan para peserta didik di rumah kebanyakan menuntut 

kegiatan secara individual, beberapa kegiatan dan pemberian tugas di sekolah 

juga dapat dikerjakan secara individual, seperti memecahkan soal, melakukan 

pengamatan atau percobaan di laboratorium, dan sebagainya.  

Walaupun setiap guru hanya menghadapi satu orang murid, karena ketidak 

mungkinan guru mengetahui dengan tepat kebutuhan individual murid dan 

memberikan perlengkapan sesuai dengan kebutuhannya.  

Pembelajaran individu merupakan suatu siasat (strategi) untuk mengatur 

kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa memperoleh 

perhatian lebih banyak dari pada yang dapat diberikan dalam rangka 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam kelompok siswa yang besar. 

Dalam buku Konsep dan Makna Pembelajaran disebutkan ada empat bentuk-
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bentuk belajar mandiri yaitu: (1) self instruction semacam modul; (2) 

independent study; (3) individualized prescribed instruction, dan (4) self pacet 

learning. Untuk itu belajar meningkatkan kemampuan kognitif dan 

psikomotorik lebih banyak ditempuh dengan belajar mandiri. Pada model 

pembelajaran secara individual, guru memberikan bantuan belajar kepada 

masing-masing pribadi peserta didik sesuai mata pelajaran yang diajarkan oleh 

guru yang bersangkutan. Prilaku pembelajaran individual ini guru akan 

memberikan kesempatan dan keleluasaan masing-masing individu untuk dapat 

belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. 

 

Istilah pembelajaran individual atau pembelajaran perseorangan (Individual 

Instruction) merupakan suatu siasat (strategi) untuk mengatur kegiatan belajar 

mengajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa memperoleh perhatian lebih 

banyak dari pada yang dapat diberikan dalam rangka pengelolaan kegiatan belajar mengajar 

dalam kelompok siswa yang besar. Menurut Duane (Dalam Mbulu, 2001:1) 

pembelajaran individual merupakan suatu cara pengaturan program belajar 

dalam setiap mata pelajaran, disusun dalam suatu cara tertentu yang disediakan 

bagi tiap siswa agar dapat memacu kecepatan belajarnya di bawah bimbingan 

guru. Pengajaran individual dapat mencakup cara-cara pengaturan  

sebagai berikut: 

1. Rencana Studi Mandiri (Independent Study Plans)  

Guru dan siswa bersama-sama mengadakan  perjanjian mengenai materi pelajaran yang 

akan dipelajari dan apa tujuannya. Para siswa mengatur belajarnya sendiri dan 

diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara berkala kepada guru untuk memperoleh 

pengarahan atau bantuan dalam menghadapi tes dan menyelesaikan tugas-tugas 

perseorangan. 
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2. Studi Yang Dikelola Sendiri (Self Directed Study) 

Siswa diberi sejumlah daftar tujuan yang harus dicapai serta 

materi pelajaran yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dandilengkapi dengan daftar kepustakaan. Pada waktu-waktu 

tertentu siswa menempuh tes dan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi 

kriteria yang ditetapkan. 

 

3. Program Belajar Yang Berpusat Pada Siswa (Learner Centered Program) 

Dalam batas-batas tertentu siswa diperbolehkan menentukan sendiri materi 

yang akan dipelajari dan dalam urutan yang bagaimana. Setelah siswa menguasai 

kemampuan-kemampuan pokok dan esensial, mereka diberi kesempatan untuk  belajar 

program pengayaan. 

 

4. Belajar Menurut Kecepatan Sendiri (Self Pacing) 

Siswa mempelajari materi pelajaran tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan oleh guru. Semua siswa harus 

mencapai tujuan pembelajaran khusus yang sama namun mereka mengatur sendiri laju 

kemajuan belajarnya dalam mempelajari materi pelajaran tersebut. 

 

5. Pembelajaran Yang Ditentukan Oleh Siswa Sendiri (Student Determined 

Instruction) 

Pengaturan pembelajaran tersebut menyangkut penentuan 

tujuan pembelajaran (umum dan khusus), pilihan media pembelajaran dan nara 

sumber, penentuan lokasi waktu untuk mempelajari berbagai topik, penentuan laju 

kemajuannya sendiri, mengevaluasi sendiri pencapaian tujuan 

pembelajaran, dan kebebasan untuk memprioritaskan materi pelajaran tertentu. 

 

6. Pembelajaran Sesuai Diri (Individual Instruction) 

Strategi pembelajaran ini mencakup enam unsur dasar yaitu (a) kerangka waktu yang 

luwes, (b) adanya tes diagnostik yang diikuti pembelajaran perbaikan (memperbaiki 

kesalahan yang dibuat siswa atau memberi kesempatan kepada siswa untuk melangkah 

bagian materi pelajaran yang telah dikuasainya), (c) pemberian kesempatan kepada siswa 

untuk memilih bahan belajar yang sesuai, (d) penilaian kemajuan belajar siswa 

dengan menggunakan bentuk-bentuk penilaian yang dapat dipilih dan 

penyediaan waktu mengerjakan yang luwes, (e) pemilihan lokasi belajar yang bebas, dan 

(f) adanya bentuk-bentuk kegiatan belajar  bervariasi yang dapat dipilih. 

 

7. Pembelajaran Perseorangan Tertuntun (Individually Prescribed Instruction) 

Sistem pembelajaran ini didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran 

terprogram.Setiap siswa diarahkan pada program belajar masing-

masing berdasarkan rencana kegiatan belajar yang telah disiapkan oleh guru atau  
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guru bersama siswa berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan 

dirumuskan secara operasional. Rencana kegiatan ini berkaitan dengan materi pelajaran 

yang harus dipelajari atau kegiatan yang harus dilakukan siswa. 

 

 

Menurut Duane (1973) pengajaran individual merupakan suatu cara pengaturan 

program belajar dalam setiap mata pelajaran, disusun dalam suatu cara tertentu 

yang disediakan bagi tiap siswa agar dapat memacu kecepatan belajarnya 

di bawah bimbingan guru. Model pembelajaran individu pada dasarnya model 

pembelajaran yang bepusat siswa. Siswa diberi kesempatan untuk menilai 

dirinya sendiri, menentukan kekurangannya sendiri dan mencoba untuk 

memperbaiki. Latar belakang timbulnya pengajaran individual menurut Duane (dalam 

Mbulu, 2001:4) dengan sebuah ungkapan sebagai berikut.  

1. Memiliki tingkat prestasi belajar yang sama 

2. Mencapai taraf prestasi belajar dengan menggunakan cara belajar yang sama 

3. Memecahkan masalah yang sama dengan cara yang sama pula 

4. Memiliki pola tingkah laku dan minat yang sama 

5. Dimotivasi untuk mencapai prestasi belajar pada taraf  yang sama 

6. Mencapai tujuan belajar yang sama 

7. Siap untuk belajar pada waktu yang sama 

8. Mempunyai kemampuan yang sama untuk belajar 

 

 

Menurut (Joesafira,2010), pembelajaran secara individual adalah kegiatan 

mengajar guru yang menitikberatkan pada bantuan dan bimbingan belajar 

kepada masing-masing individu.  

 

Menurut teori yang dikenal dengan Reinforcement Theory pada tahun 1954, 

tiap anak memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Anak sejak 

dilahirkan memiliki sejumlah potensi namun dalam perkembangannya dan pertumbuhannya 

tidak semua potensi dapat berkembang dengan baik. Penganut teori ini berpendapat 

bahwa tiap-tiap anak memiliki kepribadian yang unik. Keunikan ini terbentuk oleh 
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perpaduan faktor keturunan (heredity), faktor lingkungan (Environment) dan faktor diri 

(self). Di sekolah dalam satu kelas anak  berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, 

lingkungan sosial budaya yang berbeda, serta memiliki potensi yang berbeda pula. 

Agar potensi pribadi anak dapat berkembang secara wajar (potensi jasmaniah, pikir, rasa, 

karsa, cipta, karya dan budi nurani) maka para ahli memikirkan, melakukan pengkajian, 

dan penelitian yang terus-menerus serta menemukan pola pembelajaran yang 

cocok untuk mengembangkan kemampuan potensial setiap individu anak (siswa). 

 

Para siswa dalam suatu kelas diharapkan dapat mengubah secara mendasar dalam hal 

kemampuan mentalnya (mental ability), prestasi belajar yang dicapai terdahulu (past 

achievement), kecepatan belajar (learning rate), motivasi (motivation), minat 

(interest), dan gaya belajar (learning style). Apabila beragam kemampuan belajar 

dan prestasi belajar dikombinasikan dengan perbedaan individual siswa dan motivasi, minat 

dan gaya belajar, maka menjadi kenyataan bahwa pembelajaran kelas regular tidak 

dapat diharapkan merupakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa.  

 

Satu solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh kesenjangan perbedaan individual 

yang luas dikalangan siswa yakni penggunaan kriteria kemampuan secara kelompok. 

Meskipun pengurangan berjalan satu dimensi (prestasi belajar) hal ini 

tidak memberikan suatu pengurangan yang seimbang dengan dimensi-dimensi yang lain. 

Dengan demikian tidak hanya kemampuan belajar yang diharapkan yang dapat memberikan 

suatu solusi yang memuaskan bagi perbedaan individual. Dalam teori pengurangan 

sejumlah bantuan yang dibutuhkan individual agar guru dapat memberikan  
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perhatian lebih kepada individu yang sangat membutuhkan. Jelas bahwa pengajaran 

individual mencakup penyesuaian prosedur pembelajaran dengan kebutuhan siswa, dapat 

menggunakan variasi bentuk pembelajaran. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran individu adalah 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berpusat pada siswa dan siswa 

tersebut diberi kesempatan untuk menilai kekuranganya sendiri dan mencoba 

untuk memperbaikinya. 

 

Pembelajaran individu memiliki kelemahan dan kelebihan, antara lain: 

1. Kelemahan Pembelajaran Individu 

a. Memerlukan waktu  yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan  

 

b. Motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan 

 

c. Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan 

d. Peran instruktur perlu berubah  

 

2. Kelebihan Pembelajaran Individu 

a. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

siswa  

b. Pembelajaran individual meningkatkan pencapaian tujuan  

c. Semua siswa mengalami keberhasilan  

d. Pembelajaran individual menghilangkan persoalan sosial 

e. Identitas dan karakter pribadi berkembang melalui kerja mandiri  

f. Pembelajaran individual meningkatkan disiplin pribadi  
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g. Pembelajaran individual menghilangkan masalah kedisiplinan 

kelompok Membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan 

penuh perhatian 

Ada beberapa contoh pembelajaran lay-up dalam model individu antara lain: 

1. Melakukan lay up  dari posisi melangkah, dilanjutkan dua langkah sambil 

memegang bola basket. 

2. Melakukan lay up diawali menggiring bola, lalu lakukan gerak dasar lay 

up. 

 

E. Bermain Bola Basket 

Bola Basket adalah  olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim 

beranggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak 

poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Bola basket sangat 

cocok untuk ditonton karena biasa dimainkan di ruang olahraga tertutup dan 

hanya memerlukan lapangan yang relatif kecil. Selain itu, bola basket mudah 

dipelajari karena bentuk bolanya yang besar, sehingga tidak menyulitkan 

pemain ketika memantulkan atau melempar bola tersebut.  

Bola basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan  bola besar, 

dimainkan dengan tangan. Bola boleh dioper (dilempar), boleh dipantulkan 

kelantai baik ditempat atau sambil berjalan dan tujuannya adalah memasukan 

bola ke ring lawan (Iman Sodikun, 1992:8). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
http://id.wikipedia.org/wiki/Bola
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Bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks, yang berarti gerakannya 

terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi rapi, sehingga dapat 

bermain dengan baik. Jika cara memegang bola saja, salah tentu ia tidak dapat 

melempar bola dengan baik. Sebelum ia menerima bola terlebih dahulu ia 

harus dapat menangkap bola dengan baik pula untuk dikuasai sehingga dapat 

menerobos pertahanan lawan dengan baik. Untuk dapat bekerjasama dengan 

baik, tentu ia harus menguasai teknik melempar, menagkap,menggiring bola 

dengan baik (Imam Sodikun 1992:47). Gerakan yang baik menimbulkan 

efisiensi kerja dan berkat latian yang teratur mendapatkan efektifitas yang baik 

pula. Seorang pemain atau regu dapat bermain dengan baik, maka mereka 

dituntut untuk dapat melakukan setiap unsur gerak yang benar. Oleh karena itu 

penguasaan terhadap teknik dasar yang benar dapat menunjang keterampilan 

bermain selanjutnya. 

 

1. Teknik Permainan Bola Basket 

Gerakan yang efektif dan efisien dalam permainan bola basket adalah 

merupakan suatu tujuan dalam penguasaan teknik dasar yang baik. Menurut 

Depdiknas Direktoral Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan (2007:3). Beberapa teknik dasar yang perlu diketahui dalam 

permainan basket adalah sebagai berikut : (a) Mengoper (Passing), 

mengoper atau melempar bola terdiri atas tiga cara yaitu melempar bola 

dari atas kepala (over head pass), melempar bola dari dari depan dada 

(chest pass) yang dilakukan dari dada ke dada dengan cepat dalam 

permainan, serta melempar bola memantul ke tanah atau lantai  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Over_head_pass&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chest_pass&action=edit&redlink=1
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(bounce pass); (b) Menggiring bola (Dribling) adalah memantul-mantulkan 

bola (membawa bola) yang dapat dilakukan dengan sikap berhenti, berjalan 

atau berlari. Pelaksanaannya dilakukan dengan tangan kanan atau tangan 

kiri; (c) Menembak bola ke ring (Shooting) adalah usaha memasukkan bola 

ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin. Dalam 

melakukan shooting ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

shooting dengan dua tangan serta shooting dengan satu tangan; (d) 

Memoros (Pivot) adalah suatu usaha menyelamatkan bola dari jangkauan 

lawan dengan salah satu kaki sebagai porosnya, sedangkan kaki yang lain 

dapat berputar 360 derajat; (e) Merayah (Rebounding), Salah satu teknik 

dalam bola basket dimana seorang pemain menangkap atau mendapatkan 

bola pantul yang tidak berhasil masuk ke ring yang ditembakkan pemain 

lain; (f) Intercept adalah teknik mencuri bola dari lawan dengan cara 

memotong passing lawan. Semua teknik  harus dikuasai oleh setiap atlet 

bola basket. Apabila semua teknik tersebut sudah dikuasai dengan baik oleh 

para pemain, maka ia dapat bermain dengan baik. Selanjutnya untuk 

meningkatkan prestasi tinggal memperbanyak latihan yang cukup, sehingga 

dapat menjadi gerakan yang otomatis. Pengangkatan prestasi ini adalah 

tugas guru atau pelatih yang akan mengantarkan kepada prestasi yang 

maksimal (Imam Sodikun 1992:48). 

 

Teknik permainan  bola basket secara garis besar terdiri dari: mengoper 

(passing), menggirirng (dribbling), menembak (shooting), dan merayah 

(rebound), (Akros Abidin 1999:45 ).   

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bounce_pass&action=edit&redlink=1
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Keempat teknik di atas harus dikuasai agar seseorang dapat menjadi 

pemain basket yang baik, namun keahlian dasar yang harus dimiliki oleh 

setiap pemain basket adalah kemampuan menembak.  Untuk membuat 

angka dalam permainan bola basket pemain harus melakukan tembakan.  

Menembak merupakan sasaran akhir setiap bermain bola basket dan 

merupakan unsur yang sangat menentukan untuk mencapai kemenangan 

dalam suatu pertandingan.  Menembak merupakan tehnik dasar yang paling 

penting dalam permainan bola basket, karena kemenangan suatu tim di 

tentukan oleh jumlah tembakan yang masuk pada ring sampai akhir 

pertandingan. 

Akros Abidin (1999), tehnik dasar menembak tersebut antara lain: (1) One 

hand set shoot adalah tembakan satu tangan dari atas kepala; (2) Free 

throw adalah tembakan bebas yang diberikan kepada pemain karena 

pelanggaran (Foul) dari pemain lain; (3) Jump shoot adalah tembakan yang 

dilakukan sambil melompat; (4) Tree point shoot adalah tembakan tiga 

angka yang dilakukan diluar garis setengah lingkaran besar; (5) Lay-up 

adalah teknik tembakan/memasukkan bola ke dalam keranjang dalam 

permainan bebas, sehingga seolah-olah bola itu diletakkan di dalam ring 

yang didahului dengan dua langkah. Gerakan melangkah dapat dilakukan 

dari  menerima operan dari teman satu tim atau dari gerakan menggiring 

bola, melangkah dua kali kemudian menembak ke ring 
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2. Lay-up 

 

Gerakan lay up merupakan salah satu teknik dasar yang harus dikuasai 

siswa dalam bola basket. Tembakan lay-up adalah tembakan yang 

dilakukan dengan jarak dekat sekali dengan ring basket, hinggga seola-

olah bola itu diletakkan kedalam ring basket yang didahului dengan 

gerakan dua langkah. Melangkah dua kali kemudian mengoper atau 

menembak merupakan unsur yang sangat penting dalam bola basket, maka 

melangkah dengan dua hitungan ini perlu sekali dilatihkan dan diajarkan 

dengan cermat dan berulang-ulang, apalagi bila langkah dua hitungan ini 

diakhiri dengan tembakan lay-up.  

 
 

Gambar 1. Gerakan lay-up                                          
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Pelaksanaan 

 

Menurut Akor Sitepu (2008:43), ada tiga  hal yang perlu diperhatikan 

dalam tembakan lay up adalah : (1) Saat menerima bola : Saat menerima 

bola harus dalam keadaan melayang; (2) Saat melangkah : lagkah pertama 

harus lebar atau jauh untuk memelihara keseimbang. Langkah kedua 

pendek untuk memperoleh awalan tolakan agar dapat melompat setinggi-

tingginya; (3) Saat melepaskan bola : bola harus dilepas dengan kekuatan 

kecil, perhatikan pantulan pada papan disekitar garis tegak sebelah kanan 

pada petak kecil diatas ring basket, kalau arah bola dari kanan; (4) Sesuai 

dengan peraturan permainan bahwa seorang pemain yang menerima bola 

pada saat melayang, maka pemain itu diperbolehkan untuk menambah 

langkah 2 hitungan. Adapun dua langkah itu dapat dilakukan sebagai 

berikut : Bila tolakan pertama dengan kaki kanan langkah serta dengan 

kaki kiri dan langkah kedua dengan kaki kanan lagi atau sebaliknya 

(kiri,kakan,kiri). 

a)                                                       b) 

 

  ka                 ki           ka           ki            ka       ki   

  Gambar 2. Tolakan kaki kanan          Gambar 3. Tolakan kaki kiri 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang disadari dan 

terencana. Pembelajaran bukan merupakan suatu proses kegiatan yang 

terjadi secara alami dan bersifat otomatis, tetapi suatu proses kegiatan 

yang dilakukan guru dan siswa, yang direncanakan dan diperhitungkan 

sedemikian rupa agar tujuan pembelajaran yang dirumuskan tercapai. 
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Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. 

Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi 

tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. 

Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas atau 

luar kelas. 

 

F. Kerangka Pikir  

Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri dari dua tim 

berangggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak 

poin dengan memasukan bola ke dalam ring lawan.  

Ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai dalam bola basket seperti 

dribbling, passing (chest pass, bound pass, over head pass), shooting, rebound, 

dan layup. Keterampilan lay-up adalah salah satu keterampilan yang sangat 

penting dikuasai oleh pemain, salah satu tembakan yang dilakukan  dari hasil 

lay-up merupakan perpaduan dari beberapa teknik dasar. Tembakan melalui 

tehnik lay-up ini biasanya diawali dribbling, menangkap bola kemudian 

dilanjutkan memasukkan bola ke dalam ring. Pada saat dribbling usahakan bola 

berada dalam penguasaan siswa, setelah menangkap bola pemain 

diperbolehkan menambah langkahnya sebanyak dua langkah, baru kemudian 

bola ditembakkan ke ring.  Saat melangkah pertama dilakukan dengan lebar 

dan badan condong ke depan.  Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh jarak 

sedekat mungkin dengan ring dan menjaga keseimbangan tubuh. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu ditentukan model 

pembelajaran yang tepat dalam hal meningkatkan keterampilan gerak dasar 

lay-up. Dalam hal ini digunakan dua model yaitu model pembelajaran klasikal 

dan model pembelajaran individu. 

Model pembelajaran klasikal merupakan bentuk pembelajaran yang dirancang 

untuk belajar secara bersama-sama. Pembelajaran klasikal mencerminkan 

kemampuan utama guru, karena pembelajaran klasikal ini merupakan kegiatan 

belajar dan mengajar yang tergolong efisien. Maksud tergolong efisien yaitu 

guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat, lebih 

ekonomis dalam hal waktu, membantu siswa untuk mendengar secara akurat, 

kritis, dan penuh perhatian.  

Model pembelajaran individu merupakan pembelajaran yang didasarkan atas 

jalannya satu orang guru dengan satu orang murid akan tetapi pengajaran 

berjalan secara bersama dan guru harus memberikan pelayanan yang berbeda 

setiap anak sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual siswa. Maksudnya, 

setiap siswa memperoleh perhatian yang berbeda sesuai dengan kemampuan 

masing-masing siswa tersebut. Dengan kata lain pembelajaran ini dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan diharapkan semua 

siswa mengalami keberhasilan.  

 Berdasarkan karakteristik dan penekanan dari model pembelajaran klasikal 

dengan model pembelajaran individu tersebut menunjukan bahwa, keduanya 

memiliki perbedaan yang cukup jelas. Perbedaan perlakuan yang diberikan 

dalam proses belajar mengajar akan menimbulkan respon yang berbeda pula 



32 

 

terhadap keterampilan gerak dasar lay-up bola basket. Dengan demikian 

diduga, model pembelajaran klasikal dengan model pembelajaran individu 

memiliki perbedaan pengaruh terhadap keterampilan gerak dasar lay-up bola 

basket. 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenaranya masih harus diuji secara empiris (Sumadi S, 1983). Dari pendapat 

tersebut artinya hipotesis merupakan anggapan sementara yang kemungkinan 

benar, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarnya melalui penelitian lapangan. 

Pada penelitian ini digunakan dua jenis model pembelajaran, yaitu hasil belajar 

lay up bola basket dengan menggunakan model pembelajaran klasikal dan  

hasil belajar lay up bola basket dengan menggunakan model pembelajaran 

individu pada siswa kelas X.9 SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 : Ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran klasikal terhadap 

peningkatan hasil belajar lay up bola basket. 

: Ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran individu terhadap 

peningkatan hasil belajar lay up bola basket.  

H3 : Model pembelajaran individu memberikan pengaruh yang lebih baik 

daripada model pembelajaran klasikal terhadap peningkatan hasil belajar 

lay up bola basket. 


