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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

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. Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup, Pendidikan Jasmani yang diajarkan di 

sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani. Tujuan Pendidikan Jasmani adalah untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola 

hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, 

olahraga dan kesehatan yang direncanakan secara sistematis dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional.  

 

Dalam upaya pencapaian tujuan Pendidikan Jasmani yang diharapkan, maka 

dalam kurikulum pembelajaran Pendidikan Jasmani  tersebut dirumuskanlah 

sebuah ruang lingkup yang meliputi aspek-aspek berupa adalah teknik 

permainan dan olahraga, uji diri/senam, aktivitas ritmik, akuatik, kecakapan 
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hidup di alam terbuka dan kecakapan hidup personal (kebugaran jasmani serta 

pembentukan sikap dan perilaku). Dimana titik perhatian mengacu pada panduan 

penilaian kelompok mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah peningkatan 

gerak manusia.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerak atau aktifitas fisik 

merupakan perhatian pokok dari guru Pendidikan Jasmani. Guru bertugas untuk 

membantu peserta didik bergerak secara optimal, meningkatkan kualitas unjuk 

kerja (performance) dan kemampuan belajar dan kesehatannya. 

 

Sebagaimana yang tercantum dalam panduan penilaian kelompok mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani bahwa: tes kinerja dalam Pendidikan Jasmani dimaksudkan 

untuk mengukur kemampuan psikomotor atau gerak peserta didik. Kemampuan 

psikomotor tersebut secara umum mencakup kesegaran jasmani, kelincahan, dan 

koordinasi yang merupakan unsur-unsur dalam keterampilan gerak, di samping 

itu dapat juga dilakukan tes kinerja yang secara khusus dapat menggambarkan 

keterampilan dalam Pendidikan Jasmani dan olahraga.  

 

Pendidikan Jasmani dipelajari dari tingkat dasar sampai sekolah menengah, yang 

pelaksanaannya mengacu kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). 

Kurikulum pada dasarnya merupakan suatu perencanaan menyeluruh yang 

mencakup kegiatan dan pengalaman yang perlu disediakan untuk memberikan 

kesempatan secara luas bagi siswa untuk belajar.  

 

Dan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai maka Pendidikan Jasmani 

harus diberikan sebagaimana mestinya melalui proses pengajaran. Pencapaian 

tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebaiknya 

mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kemampuan siswa, metode, materi, 
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sarana dan prasarana, aktivitas serta kesenangan siswa. Unsur-unsur tersebut 

harus diperhatikan, agar proses pembelajaran akan berjalan dengan baik sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai.  

 

Salah satu kompetensi dasar dalam materi Pendidikan Jasmani yang ada di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri, yaitu permainan bola basket. 

Dan materi yang dipelajari pada semester pertama di kelas X yang akan menjadi 

fokus penelitian adalah lay up (tembakan dengan awalan langkah) dalam 

bermain bola basket. 

 

Permainan bola basket merupakan permainan dengan gerakan yang kompleks 

yaitu gabungan dari jalan, lari dan lompat serta unsur kekuatan, kecepatan, 

ketepatan, kelentukan dan lain-lain. Agar dapat bermain basket dengan baik, 

siswa harus menguasai teknik-teknik dasar permainan bola basket, seperti    a) 

onehandsetshoot (tembakan satu tangan); b) freethrow (tembakan bebas); c) 

jump shoot (tembakan sambil melompat); d) three point shoot (tembakan tiga 

angka); e) hook shoot (tembakan mengait); f) lay up (tembakan dengan awalan 

langkah).  

 

Dalam bermain bola basket akan dibutuhkan sebuah penyelesaian akhir 

penyerangan untuk mendapatkan angka dengan melakukan shooting atau 

tembakan, yang dapat dilakukan dengan satu tangan, dua tangan atau lay up. 

Shooting adalah tembakan ke ring dengan cara mengarahkan bola lurus sejajar 
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pada ring, satu tangan diangkat sejajar dengan telinga di atas pundak dan satu 

tangan sebagai menyeimbang dan gunakan jari-jari untuk mendorong bola.  

 

Berdasarkan hasil observasi di SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan pada siswa 

kelas X bahwa hasil tes lay up bola basket siswa masih rendah. Dari seluruh 

siswa pada masing-masing kelas, kurang lebih 200 siswa (60 %) dari total 350 

siswa atau rata-rata setiap kelas 20 siswa yang melakukan kesalahan pada tahap 

gerak pelaksanaan yaitu kaki melangkah tiga kali dalam lay up bola basket. 

Siswa sering lupa untuk melakukan langkah-langkah lay up, jikapun melakukan 

terkadang langkah yang dilakukan tidak seimbang dan kurang sehingga 

mengganggu performa gerak dasar lay up. Hal tersebut berakibat arah bola yang 

ditembakkan tidak mengenai papan pantul atau masuk ring. Padahal idealnya, 

tembakan akan lebih efektif  jika bola dipantulkan ke gambar persegi kecil yang 

ada pada papan pantul untuk memperbesar kemungkinan bola masuk ke ring 

sehingga memperoleh angka.  

 

Melihat hasil pengamatan penulis dalam pembelajaran bola basket tersebut, 

maka penulis menyimpulkan bahwa perlu digunakan model belajar yang akan 

membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan, 

selain itu guru harus memilih model belajar yang mempermudah siswa 

memahami konsep dasar gerak lay up tersebut. Model pembelajaran yang 

digunakan haruslah tepat, efektif dan menyenangkan. Model pembelajaran yang 

memungkinkan mampu memberikan motivasi agar anak bergerak dan 

melakukan latihan yang diberikan serta dapat bekerjasama dengan temannya 

adalah dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ataupun model 
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pembelajaran Resiprokal. Mengingat tahap perkembangan dan pertumbuhan 

siswa SMA kelas X adalah kategori remaja akhir atau postpuberty/ adolesence 

yang secara psikologis berada dalam keadaan yang labil, mulai kritis, bergaul 

dengan sebayanya, mencari komunitas dimana bisa diterima, dan mencari jalan 

meniti karir. Sangat sesuai jika diberikan latihan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw atau Resiprokal.  

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menekankan pada pembelajaran 

dengan kelompok, sedangan Resiprokal lebih kepada melakukan secara 

berpasangan. Sehingga sangat tepat jika pendekatan kelompok ataupun 

berpasangan dengan orang lain dipakai dalam upaya meningkatkan gerak dasar 

lay up bola basket siswa serta mencapai karakter bangsa yang diinginkan seperti 

terbinanya kesetiakawanan sosial dalam kelas. Anak didik yang masih kurang 

dalam melakukan lay up dapat dibantu oleh siswa yang telah pandai melakukan 

lay up dengan koordinasi yang baik. Dengan demikian keberhasilan 

pembelajaran bola dalam basket berbagai gerak dasar yang harus dikuasai tuntas 

secara merata pada semua siswa.  

 

Atas latar belakang inilah, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Model 

Pembelajaran Resiprokal Terhadap Gerak Dasar Lay Up Dalam Bermain Bola 

Basket Pada Siswa Kelas X di SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan”.  
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B. Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

yaitu sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya kemampuan gerak dasar lay up bola basket siswa. 

2. Sebagian besar siswa masih banyak melakukan kesalahan pada tahap gerak 

pelaksanaan yaitu kaki melangkah tiga kali dalam lay up bola basket. 

3. Sebagian besar siswa kesulitan dalam mengarahkan tembakan ke arah kotak 

segiempat yang ada di ring. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini 

penulis membatasi masalah pada: penilaian gerak dasar lay up bola basket 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model 

pembelajaran Resiprokal. Adapun sampel penelitian adalah siswa kelas X di 

SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap 

gerak dasar layup dalam bermain bola basket pada siswa kelas X di SMAN 1 

Kalianda, Lampung Selatan? 
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2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran Resiprokal terhadap gerak dasar 

layup dalam bermain bola basket pada siswa kelas X di SMAN 1 Kalianda, 

Lampung Selatan? 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih berpengaruh dari 

pada model pembelajaran Resiprokal terhadap gerak dasar lay up dalam 

bermain bola basket pada siswa kelas X di SMAN 1 Kalianda, Lampung 

Selatan? 

 

E. Tujuan penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan  penelitian ini untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

terhadap gerak dasar lay up dalam bermain bola basket pada siswa kelas X di 

SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Resiprokal terhadap gerak 

dasar lay up dalam bermain bola basket pada siswa kelas X di SMAN 1 

Kalianda, Lampung Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

model pembelajaran Resiprokal memberikan pengaruh yang lebih tinggi 

terhadap gerak dasar lay up dalam bermain bola basket pada siswa kelas X di 

SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan? 

 

F. Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

 



8 

 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan gerak dasar lay up dalam bermain bola basketnya. 

2. Bagi Guru 

Sebagai bahan pemikiran guru Penjaskes dalam upaya meningkatkan lay up 

dalam bermain bola basket dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti memperoleh data secara empiris pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dan Resiprokal terhadap gerak dasar lay up bola basket. 

 


