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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu yang dapat 

mengubah atau membentuk sesuatu yang lain (Badudu dan Zain, 

1994:1031), sedangkan menurut (WJS. Poerwodarminto, 2002:664) 

pengaruh artinya daya yang ada, yang timbul dari sesuatu 

(orang/benda).  

 

Dalam penelitian pengaruh ini adalah daya yang ada dari suatu 

kegiatan yaitu 2 bentuk pendekatan pembelajaran yaitu menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran 

resiprokal yang akan dicari perbedaan dalam melakukan gerak dasar 

lay up pada permainan bola basket. 

 

2. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

a. Belajar dan Pembelajaran 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya. Salah satu dasar utama 
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pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi baik itu 

dilakukan dengan perorangan, berkelompok, dari kelompok kecil 

(keluarga), dan secara manajemen (sekolah atau lembaga pendidikan). 

 

Pendidikan adalah upaya yang dikerjakan secara sadar oleh manusia untuk 

meningkatkan kualitas manusia untuk bersaing dalam membangun taraf 

hidup bangsa dan negara. Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup dengan kata lain dimulai dari 

sejak dini hingga akhir hayat. Pendidikan  adalah semua kegiatan dan 

usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, 

pengalamannya, kecakapan keterampilannya kepada generasi muda baik 

sengaja maupun tidak sengaja.  

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara 

terdesentralisasi. Era globalisasi menuntut penyelenggaraan pendidikan 

yang demokratis dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

nasional sehingga dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara 

maju. 

 

Sedangkan menurut Husdarta dan Saputra (2002 : 2) Belajar dimaknai 

dengan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi 

antar individu dengan lingkungan. Tingkah laku itu mencakup aspek 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang dimiliki oleh siswa dapat diukur penampilannya. 

 



11 

 

  

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan. Belajar bukanlah suatu tujuan tetapi suatu 

proses mencapai tujuan. Jadi, merupakan langkah-langkah atau prosedur 

yang ditempuh. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu kalau pada 

dirinya terjadi perubahan tertentu. Belajar merupakan sesuatu yang 

kompleks, yang menyangkut bukan hanya kegiatan berfikir untuk mencari 

pengetahuan, melainkan juga menyangkut gerak tubuh dan emosi serta 

perasaan. Dengan belajar maka akan dihasilkan perubahan tingkah laku 

yang meliputi tiga ranah yakni, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotor.  

1. Ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, evaluasi. Ketiga kemampuan pertama, yaitu pengetahuan, 

pemahaman dan aplikasi, digolongkan sebagai tingkat kognitif rendah, 

selanjutnya ketiga ketiga kemampuan lainnya yaitu, analisis, sintesis 

dan evaluasi disebut sebagai tingkat kognitif tinggi.  

2. Ranah afektif meliputi: penerimaan, perhatian, penanggapan,  

penyesuaian, penghargaan dan penyatuan.  

3. Ranah psikomotor meliputi:  peniruan, penggunaan, ketelitian, 

koordinasi, dan  naturalisasi.  

 

Belajar adalah suatu perubahan yang relatif pemanen dalam suatu 

kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktik atau latihan. (Nana 

Sujana, 1991: 5). Menurut Thorndike dalam Arma Abdulllah dan Agus 

Manadji (1994: 162) belajar adalah asosiasi antara kesan yang diperoleh 

alat indera (stimulus) dan impuls untuk berbuat (respons). Selanjutnya 
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Thorndike menjelakan bahwa ada tiga aspek penting dalam belajar, yaitu 

hukum kesiapan, hukum latihan dan hukum pengaruh. 

1. Hukum kesiapan 

Berarti bahwa individu akan belajar jauh lebih efektif dan cepat bila ia 

telah siap atau matang untuk belajar. Ini berarti dalam aktivitas 

pendidikan jasmani guru seharusnyalah dapat menentukan materi-

materi yang tepat dan mampu dilakukan oleh anak. 

2. Hukum latihan 

Jika seseorang ingin memperoleh hasil yang lebih baik, maka ia harus 

berlatih. Sebagai hasil dari latihan yang terus-menerus. Ini berarti guru 

harus menerapkan latihan atau pengulangan dengan penambahan 

beban agar meningkatnya kemampuan  anak, dengan memperhatikan 

pula fase pertumbuhan dan perkembangan anak. 

3. Hukum pengaruh 

Bahwa seseorang individu akan lebih mungkin untuk mengulangi 

pengalaman-pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman-

pengalaman yang mengganggu. Hukum ini seperti yang berlaku pada 

pendidikan jasmani mengandung arti bahwa setiap usaha seharusnya 

diupayakan untuk menyediakan situasi-situasi agar siswa mengalami 

keberhasilan serta mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan 

memuaskan. Guru harus merencanakan model-model pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan. 
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b. Prinsip – Prinsip Belajar dan Pembelajaran 

Banyak teori dan  prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli 

yang satu dengan para ahli yang lainnya yang memiliki persamaan dan 

perbedaan. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:42-50) membagi 

prinsip-prinsip belajar dalam 7 kategori, antara lain : 

a. Perhatian dan motivasi 

Dari teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa 

adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar.Sedangkan motivasi 

juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar.motivasi 

adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas 

seseorang. 

b. Keaktifan 

Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan tidak juga 

dilimpahkan oleh orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila 

anak aktif mengalami sendiri. 

c. Keterlibatan langsung dan berpengalaman 

Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar 

mengamati secara langsung dalam perbuatan dan bertanggung 

jawab terhadap hasil belajarnya. 

d. Pengulangan 

Di dalam prinsip belajar pengulangan memiliki peranan yang 

penting, karena mata pelajaran yang kita dapat perlu diadakan 

pengulangan-pengulangan supaya terjadi kesempurnaan  dalam 

belajar. Oleh karena itu prinsip pengalaman masih relevan sebagai 
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dasar pembelajaran dan dalam belajar masih dapat dperlakukan 

latihan-latihan atau pengulangan-pengulangan. 

e. Tantangan  

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin 

dicapai tetapi selalu terdapat hambatan dengan mempelajari bahan 

ajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu.Agar pada 

anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan 

baik, maka bahan belajar harus memiliki tantangan. 

f. Balikan dan Penguatan 

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan 

terutama ditekankan pada stimulus (rangsangan) dan respon 

(reaksi). 

g. Perbedaan individu 

Perbedaan individu ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar 

siswa, karena perbedaan individu perlu diperhatikam oleh guru 

dalam upaya pembelajaran di sekolah. 

 

3. Belajar Gerak 

Motorik merupakan kata bentukan dari motor yang berarti gerak. Gerak 

yang terjadi atas koordinasi antara aspek jasmani dan rohani. Koordinasi 

gerak adalah berupa kemampuan untuk mengatur keserasian gerak bagian-

bagian tubuh. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan kontrol 

tubuh.  
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Menurut Schmidt dalam Lutan (1988: 102) belajar motorik adalah 

seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang 

mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku gerak. Lebih 

lanjut Schmidt dalam Lutan (1988: 102) menyatakan bahwa belajar gerak 

mempunyai beberapa ciri, yaitu: a) merupakan rangkaian proses, b) 

menghasilkan kemampuan untuk merespon, c) tidak dapat diamati secara 

langsung, bersifat relatif permanen, d) sebagai hasil latihan, e) bisa 

menimbulkan efek negatif.  

 

Menurut Lutan (1988: 101) belajar motorik dapat menghasilkan perubahan 

yang relatif permanen, yaitu perubahan yang dapat bertahan dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Dalam menyempurnakan suatu keterampilan 

motorik ada tiga tahapan yaitu: 

1. Tahap Kognitif 

Merupakan tahap awal dalam belajar motorik, dalam tahap ini 

seseorang harus memahami mengenai hakikat kegiatan yang dilakukan 

dan juga harus memperoleh gambaran yang jelas baik secara verbal 

maupun visual mengenai tugas gerakan atau model teknik yang akan 

dipelajari agar dapat membuat rencana pelaksanaan yang tepat.Pada 

tahap ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu keterampilan 

gerak, pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi 

untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari 

oleh siswa dengan benar dan baik. Setelah siswa memperoleh informasi 

tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktifitas gerak 

yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk 
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motor-plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara 

melakukan keterampilan gerak. Apabila tahap kognitif ini tidak 

mendapakan perhatian oleh guru dalam proses belajar gerak, maka sulit 

bagi guru untuk menghasilkan anak yang terampil mempraktikkan 

aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap belajar berikutnya.  

2. Tahap Asosiatif/Fiksasi 

Pada tahap ini pengembangan keterampilan dilakukan melalui adanya 

praktek secara teratur agar perubahan prilaku gerak menjadi permanen. 

Selama latihan harus adanya semangat dan umpan balik untuk 

mengetahui apa yang dilakukan itu benar atau salah. Pola gerakan 

sudah sampai pada taraf merangkaikan urutan-urutan gerakan yang 

didapatkan secara keseluruhan dan harus dilakukan secara berulang-

ulang sehingga penguasaan terhadap gerakan semakin meningkat. 

Apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan benar dan 

baik, dan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun di luar 

sekolah, maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki 

keterampilan yang memadai. 

3. Tahap Otomatis 

Setelah melakukan latihan gerakan dalam jangka waktu yang relatif 

lama, maka akan memasuki tahap otomatis atau dapat melakukan 

aktivitas secara terampil, artinya siswa dapat merespon secara cepat dan 

tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan. Secara 

fisiologi hal ini dapat diartikan bahwa pada diri seseorang tersebut telah 

terjadi kondisi reflek bersyarat, yaitu terjadinya pengerahan tenaga 
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mendekati pola gerak reflek yang sangat efisien dan hanya akan 

melibatkan unsur motor unit yang benar-benar diperlukan untuk 

gerakan yang diinginkan. Pada tahap ini kontrol terhadap penampilan 

gerakan semakin tepat dan konsisten, siswa telah dapat mengerjakan 

tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang 

dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. 

 

4. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perseorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan 

jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, 

kecerdasan dan pembentukan watak, serta kepribadian yang harmonis dalam 

rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. 

(Depdiknas, 2004: 1). 

 

 

Dalam Seminar Olahraga, Sudirman Husin (2008: 1) menjelaskan bahwa 

Pendidikan Jasmani mengandung dua pengertian yaitu pendidikan untuk 

jasmani dan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan untuk jasmani 

mengandung pengertian bahwa jasmani merupakan tujuan akhir dari proses 

pendidikan dengan mengabaikan aspek yang lain, sedangkan pendidikan 

melalui aktivitas jasmani mengandung pengertian bahwa tujuan pendidikan 

dapat dicapai melalui aktivitas jasmani. Tujuan pendidikan ini umumnya 

menyangkut aspek kognitif,  afektif dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut 
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dapat dibentuk melalui aktivitas jasmani yang berupa gerak jasmani atau 

olahraga. Menurut Muhajir (2007: 8) Pendidikan Jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dikelola secara sistematis, dipilih 

sesuai karakteristik peserta didik, tingkat kematangan, kemampuan 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sehingga mampu meningkatkan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengalaman yang disajikan membantu 

siswa untuk memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara 

melakukan gerakan secara aman, efisien dan efektif.  

 

Menurut Lutan dkk (2002:13) bahwa Pendidikan Jasmani adalah proses 

pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan 

yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan 

manusia seutuhnya. Artinya dalam proses pembelajaran guru harus 

mempertimbangkan keseluruhan kepribadian anak, sehingga pengukuran 

proses dan produk memiliki kedudukan yang sama penting sehingga melalui 

kegiatan pendidikan jasmani diharapkan anak didik dapat tumbuh dan 

berkembang sehat dan segar jasmaninya, serta perkembangan pribadinya secara 

harmonis.  

 

Menurut pakar Pendidikan Jasmani Amerika Serikat, Nixon dan Jewett dalam 

Arma Abdullah dan Agus Manadji (1994), Pendidikan Jasmani adalah satu 

tahap atau aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang berkenaan dengan 

perkembangan dan penggunaan kemampuan gerak individu yang dilakukan 

atas dasar kemauan sendiri serta bermanfaat dan dengan reaksi yang terkait 

langsung dengan mental, emosi dan sosial.  
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Pendidikan jasmani merupakan satu-satunya mata pelajaran di sekolah yang 

menggunakan gerak sebagai media pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Wuest dan Bucher (1995) dalam Arma dan Abdullah (1994) 

menyebutkan, ”Movement is the Keystone of Physical Education and Sport” 

artinya bahwa gerak atau aktifitas fisik merupakan perhatian pokok dari guru. 

 

Jadi dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani dan direncanakan secara sistematik untuk meningkatkan individu 

dalam aspek: kognitif, afektif dan psikomotor. Disinilah pentingnya Pendidikan 

Jasmani yaitu menyediakan ruang untuk belajar menjelajahi lingkungan, 

mencoba kegiatan sesuai minat dan menggali potensi dirinya.  

 

Menurut Arma Abdullah dan Agusmanaji (1994: 5) manfaat bila 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pendidikan jasmani ialah: 

1. Manfaat bagi jasmani 

Aktifitas jasmani penting bagi perkembangan maksimal dari jasmani. 

Melalui program pendidikan jasmani yang direncanakan dan dilaksanakan 

dengan baik pertumbuhan jarring-jaring otot dan tulang rangsang. 

2. Manfaat bagi ketrampilan gerak 

Banyak faktor termasuk belajar dan latihan mempengaruhi 

perkembangan dan keterampilan gerak. Guru yang professional dan 

berkemampuan dapat membantu tiap anak mengembangkan secara 

paling efisien koordinasi otot syaraf (neuromuscular), keterampilan 

gerak dan gerak-gerak kreatif. 
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3. Manfaat bagi kesegaran 

Melalui satu program Pendidikan Jasmani yang seimbang, kekuatan 

tubuh, daya tahan, kelentukan dan mobilitas dapat dikembangkan dan 

dipertahankan serta dapat membantu anak mengembangkan tingkat 

kesegarannya yang optimal untuk kehidupan sehari-hari. 

4. Manfaat emosional 

Sebagian besar dari aktivitas jasmani melibatkan emosi. Misalnya 

dalam waktu yang relatif singkat, sikap anak dapat berubah dari sangat 

kecewa kegembiraan. Anak belajar untuk menguasai emosinya dan 

perilaku lainnya dengan baik melalui bimbingan dari guru Pendidikan 

Jasmani dan peraturan dalam tiap jenis permainan. 

5. Manfaat sosial 

Pendidikan Jasmani dapat membantu anak belajar dengan cara yang 

diinginkan untuk berhubungan berinteraksi dengan orang lain untuk 

mengembangkan nilai-nilai moral yang dipandang baik oleh 

masyarakat. Pendidikan Jasmani memberikan kesempatan  untuk 

berinteraksi sosial dalam lingkungan yang berfariasi, dan dapat 

membantu baik anak berkelainan maupun yang tanpa kelainan belajar 

menerima perbedaan individual dari manusia. 

 

5. Strategi Pembelajaran 

Menurut Gabbard, Le Blanc dan Lovy (1994) dalam Muhajir (2007:15) 

bahwa strategi pembelajaran merujuk pada suatu proses mengatur lingkungan 

belajar. Setiap strategi merupakan gabungan beberapa variabel. Variabel yang 
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penting dalam strategi pembelajaran adalah metode penyampaian bahan ajar, 

pola organisasi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. 

 

Secara rinci strategi pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas dapat 

diuraikan satu-persatu sebagai berikut. 

1. Metode Pembelajaran (Teaching Method) 

Menurut Muhajir (2007:15) bahwa metode pembelajaran yang sering 

digunakan dalam pengajaran aktivitas jasmani sebanyak tujuh katagori. 

Ketujuh kategori metode tersebut dirinci sebagai berikut : 

a) Pendekatan pengetahuan-keterampilan (knowledge-skill approach) 

yang memiliki dua metode, yaitu metode ceramah (lecture) dan latihan 

(drill). 

b) Pendekatan sosialisasi (socializationapproach) yang berdasarkan 

pandangan bahwa proses pendidikan harus diarahkan untuk selain 

meningkatkan keterampilan pribadi dan berkarya, juga 

keterampilan berinteraksi sosial dan hubungan manusiawi. 

Pendekatan ini memiliki kelompok metode the social family, the 

information processing family, the personal family, the havioral 

system family, dan the professional skills. 

c) Pendekatan personalisasi yang berlandaskan atas pemikiran bahwa 

aktivitas jasmani dapat dipergunakan sebagai media untuk 

mengembangkan kualitas pribadi, metodenya adalah movement 

education (problem solving techniques). 

d) Pendekatan belajar (learning approach) yang berupaya untuk 

mempengaruhi kompetensi dan proses belajar anak dengan metode 
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terprogram (programmed instruction), computer assisted 

instruction (CAI), dan metode kreativitas dan pemecahan masalah 

(creativity and problem solving). 

e) Pendekatan motor learning yang mengajarkan aktivitas jasmani 

berdasarkan klasifikasi keterampilan dan teori proses informasi 

yang diterima. Metode yang dikembangkan berdasarkan 

pendekatan ini adalah part-wholemethods, dan modelling 

(demonstration). 

f) Spektrum gaya mengajar yang dikembangkan oleh Muska 

Mosston. Spektrum dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa 

pembelajaran merupakan interaksi antara guru-siswa dan 

pelaksanaan pembagian tanggung jawab. Metode yang ada dalam 

spectrum berjumlah sebelas, yaitu: (1) komando / command, (2) 

latihan/practice, (3) resiprokal / reciprocal, (4) uji mandiri / 

selfcheck, (5) inklusi / inclusion, (6) penemuan terbimbing / 

gudeddiscovery, (7) penemuan tunggal / convergendiscovery, (8) 

penemuan beragam / divergentproduction, (9) program individu / 

individualprogram, (10) inisiasi siswa / learnerinitiated, dan (11) 

pengajaran mandiri / selfteaching. 

g) Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw permainan 

(tacticalgamesapproaches). Pendekatan yang dikembangkan oleh 

Universitas Lougborough untuk mengajarkan permainan agar anak 

memahami manfaat teknik permainan tertentu dengan cara 

mengenal situasi permainan tertentu terlebih dahulu kepada anak. 
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2. Pola Organisasi (Organizational Pattern) 

Menurut Gabbard, Le Blanc dan Lovy dalam Muhajir (2007:15) bahwa 

pola organisasi digunakan untuk mengelompokkan siswa aktivitas 

jasmani agar metode yang diinginkan dapat dipergunakan. Pola dasar 

organisasi adalah kelas (classical), kelompok (group) dua atau lebih, 

dan individu (individual). Pengajaran kelas menempatkan siswa dalam 

kelompok atau perorangan membagi kelas menjadi beberapa unit 

(kelompok atau individu) sehingga beberapa kegiatan dapat dikerjakan 

pada satu satuan waktu tertentu. Selain itu, ada beberapa bentuk 

formasi yang dapat digunakan, yaitu: berjajar, melingkar, setengah 

lingkaran, dan bergerombol. 

 

3. Bentuk Komunikasi (Communication Mede) 

Menurut Gabbard, Le Blanc dan Lovy dalam Muhajir (2007:15) bahwa 

bentuk komunikasi adalah bentuk interaksi yang dipilih guru untuk 

menyampaikan pesan. Pada umumnya, bentuk komunikasi adalah 

verbal (lisan), written (tertulis seperti kertas tugas, kartu tugas), visual 

(poster), auditory (hasil rekaman atau pita kaset), dan gabungannya. 

 

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Metode Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawannya 

dari Universitas Texas pada tahun 1971 (Aronson, 2000: 10),  metode 

Jigsaw ini kemudian diadaptasi oleh Slavin dan kawan-kawannya. Melalui 

metode Jigsaw kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri 
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dari 5 atau 6 siswa dengan karakteristik yang heterogen. Istilah Jigsaw 

diartikan sebagai gergaji atau puzzle yaitu sebuah teka-teki menyusun 

potongan gambar. Jigsaw merupakan salah satu bentuk belajar kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini mengambil pola cara bekerja 

sebuah gergaji, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara 

bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebuah model belajar 

kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam 

bentuk kelompok kecil.  

 

Samsuri (2012: 10) bahwa ”pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang secara 

heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan 

bertanggung jawab secara mandiri”. Dalam model kooperatif Jigsaw, 

siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan 

mengolah informasi yang didapat sehingga meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. Anggota kelompok juga bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompok dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari serta 

dapat menyampaikan informasinya kepada kelompok lain. 

 

Menurut Subagiyo (2007:24) bahwa seorang guru yang profesional 

dituntut untuk dapat menampilkan keahlian dalam menyampaikan 

pelajaran kepada siswa di kelas, dan untuk dapat menyampaikan pelajaran 

dengan efektif dan efisien, guru perlu mengenal berbagai jenis strategi 



25 

 

  

belajar mengajar sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling 

tepat. Dalam Febri dan Taufiq (2013) Pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan (Penjasorkes) dapat didefinisikan sebagai salah satu proses 

pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui 

aktifitas fisik. Dengan penjasorkes guru dapat menanamkan nilai-nilai 

kerjasama, toleransi, kejujuran, tanggung jawab, menghargai lawan, 

memahami diri sendiri dan pembiasaan hidup sehat. Melalui model 

pembelajaran cooperative learning (Jigsaw) membantu siswa belajar 

mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan yang kompleks, dan 

menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif. 

 

Lei (1994: 24) menyatakan bahwa Jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif dan fleksibel. Banyak riset telah dilakukan 

berkaitan dengan pembelajaran kooperatif dengan dasar Jigsaw. Riset 

tersebut secara konsisten menunjukan bahwa siswa yang terlibat di dalam 

pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw ini memperoleh prestasi lebih 

baik, mempunyai sikap yang lebih baik dan lebih positif terhadap 

pembelajaran. 

 

Namun menurut penjelasan yang disampaikan Aronson (2000: 1 dalam 

www.jigsaw.org) dalam Jigsaw ada jalan tersendiri untuk mengatasi 

masalah tersebut antara lain : 1) Untuk siswa yang dominan dalam kelas 

Jigsaw mendapat giliran untuk menjadi pemimpin kelompok. Adaptasinya 

dalam pembelajaran Penjasorkes setiap siswa diberi kesempatan untuk 

mendemonstrasikan dan menjelaskan gerak yang mereka pelajari sebelum 
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dikomentari atau diberi pertanyaan oleh siswa lainnya atau guru. 2) Untuk 

siswa yang lambat, sebelum siswa mempraktikkan atau 

mendemonstrasikan hasil belajar pada kelompok siswa terlebih dahulu 

berdiskusi dengan kelompok ahlinya yang terdiri dari siswa yang hendak 

mempersiapkan permasalahan yang sama. Setiap siswa akan mendapat 

kesempatan untuk mendiskusikan hasil belajar dan memodifikasinya 

berdasarkan saran dari kelompok ahli ini. Biasanya kelompok dapat 

mengatasi masalahnya sendiri sehingga guru tidak perlu untuk memonitor 

lebih dekat, 3) Untuk siswa pandai yang bosan, kebosanan dapat 

merupakan masalah pada setiap teknik pengajaran. Penelitian 

menunjukkan bahwa kebosanan dapat dikurangi dengan model Jigsaw. 

Model ini menguatkan rasa suka siswa terhadap sekolah baik siswa pandai 

maupun siswa lambat. Siswa yang pandai akan mendapat giliran untuk 

memposisikan diri mereka menjadi “pengajar”. Hal ini akan memacu 

mereka untuk lebih giat belajar dan akhirnya mengurangi rasa bosan 

mereka (www.jigsaw.org). 

 

Jhonson and Jhonson melakukan penelitian yang hasilnya menunjukan 

bahwa interaksi kooperatif memiliki berbagai pengaruh positif terhadap 

perkembangan anak. Pengaruh positif tersebut adalah: 

1)  Meningkatkan hasil belajar 

2)  Meningkatkan daya ingat 

3)  Dapat digunakan untuk mencapai tarap penalaran tingkat tinggi 

4)  Mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik 

5)  Meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen 
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6)  Meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah 

7)  Meningkatkan sikap positif terhadap guru 

8)  Meningkatkan harga diri anak 

9)  Meningkatkan prilaku penyesuaian sosial yang positif 

10) Meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. 

 

Pembelajaran tipe Jigsaw dikenal juga dengan kooperatif para ahli karena 

anggota setiap kelompok dihadapkan pada permasalahan yang berbeda 

namun permasalahan yang dihadapi setiap kelompok sama. Setiap utusan 

dalam kelompok yang berbeda membahas materi yang sama dan disebut 

sebagai tim ahli yang bertugas membahas permasalahan yang dihadapi. 

Selanjutnya hasil pembahasan tersebut dibawa kekelompok asal dan 

disampaikan pada anggota kelompoknya. 

 

Langkah-langkah Pelaksanaan Jigsaw 

Pada www.jigsaw.org/steps.htm. disebutkan ada 10 langkah mudah dalam 

Jigsaw. Jigsaw metode yang sederhana untuk dipakai di dalam kelas yang 

kemudian akan diadaptasikan oleh peneliti dengan pembelajaran 

Penjasorkes. Untuk pelaksanaan Jigsaw oleh seorang guru dapat diikuti 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Bagilah murid menjadi kelompok Jigsaw dengan anggota yang terdiri 

dari 5 atau 6 siswa. Kelompok ini seharusnya mencerminkan 

heterogenitas 

b. Tunjuklah salah satu siswa dari masing-masing kelompok untuk 

menjadi ketua kelompok. 
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c. Bagilah materi pelajaran menjadi 3, 4, 5, atau 6 bagian. 

d. Berilah tugas pada masing-masing siswa yakinkan bahwa siswa hanya 

mendapat satu bagian dan mempelajari bagian mereka sendiri. 

e. Berilah kesempatan pada siswa untuk memahami bagian tugas gerak 

yang akan mereka pelajari dengan kelompoknya sendiri. 

f. Buatlah kelompok sementara (kelompok ini disebut kelompok ahli atau 

expert group) yang anggotanya dari siswa yang memiliki bagian yang 

sama. 

g. Bawalah kembali siswa ke kelompok Jigsaw mereka. 

h. Suruh masing-masing siswa untuk menjelaskan pada kelompoknya dari 

apa yang mereka peroleh dalam kelompok ahli dan berikan kesempatan 

pada siswa lain untuk bertanya dan meminta penjelasan. 

i. Amatilah proses untuk masing-masing kelompok. Berikan bantuan 

penjelasan atau intervensi secara tidak langsung bila diperlukan. 

j. Pada akhir sesi berilah pertanyaan atau kesempatan mempraktikan 

materi tersebut agar siswa menyadari bahwa bagian ini penting. 

 

Selanjutnya Stephen, Sikes and Snapp (1978: 60),  mengemukakan 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw : 

a. Siswa dikelompokan ke dalam 1-5 anggota tim 

b. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 

c. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 

d. Anggota dari tim  yang berbeda yang telah  mempelajari bagian / sub 

bab yang sama bertremu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan sub bab mereka. 
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e. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke 

kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang 

sub bagian gerak yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

f. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

g. Guru memberi evalauasi 

h. Penutup 

 

Berdasarkan langkah-langkah metode Jigsaw di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, meliputi :(1) pengelompokkan 

siswa, (2) pemberian tugas yang berbeda tiap kelompok, (3) pembentukan 

kelompok ahli, (4) kelompok ahli kembali ke kelompok semula, (5) 

demonstrasi hasil diskusi, (6) pelaksanaan pembelajaran, dan (7) penutup. 

Ini berarti apabila guru menjalankan dengan benar maka akan terlihat 

adanya beberapa kelebihan atau keuntungan bila dibandingkan dengan 

menggunakan metode yang lain. Adapun keunggulan-keunggulan itu 

diantaranya, metode ini dapat menanamkan rasa kebersamaan dalam 

kelompok, melatih kepemimpinan siswa, maupun rasa tanggung jawab 

akan tugasnya secara individu maupun kelompok serta menumbuhkan 

kesadaran akan adanya kelebihan dan kekurangan orang lain maupun 

dirinya sendiri.  

 

Sedangkan masalah-masalah yang sering muncul dalam metode Jigsaw 

ialah biasanyapada awalnya kadang berjalan kurang lancar.Hal ini 

disebabkan karena adanya beberapa masalah yang dapat terjadi. Masalah-
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masalah Jigsaw di dalam kelas dapat muncul oleh adanya siswa yang 

dominan, siswa yang lambat akan terlalu banyak bicara dan mengontrol 

kelompoknya. Dari siswa yang pandai masalah yang muncul mungkin 

akan merasa bosan dengan anggota kelompoknya yang lamban. Meskipun 

tidak berakibat fatal, permasalah ini bisa sering terjadi waktu penerapan 

metode Jigsaw. 

 

7. Model Pembelajaran Resiprokal 

Gaya mengajar resiprokal yaitu strategi pembelajaran yang dalam 

pendekatan mengajarnya memberikan suatu tugas kepada siswa untuk 

berpasangan dalam berlatih,  secara bergantian bertukar peran sebagai 

pelaku dan sebagai pengamat dalam memberikan penilaian formatif atau 

feedback pasangannya dengan mengacu kepada tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan oleh gurunya. 

 

Dengan demikian gaya pembelajaran Resiprokal aplikasinya dalam 

pelajaran Pendidikan Jasmani adalah cara penyampaian pembelajaran 

yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan gerak siswa dengan 

mengalihkan pembelajaran dari guru kepada siswa. Pelaksanaan tugas 

gerak serta penyampaian umpan balik diberikan oleh rekan pasangannya, 

seperti dalam penelitian ini. Siswa dipasangkan dengan temannya, kemudian 

bergantian melakukan, pasangan akan memberitahukan kesalahan temannya. 

 

Gaya pembelajaran Resiprokal adalah cara penyampaianpembelajaran dengan 

mengalihkan sebagian keputusan atau tugas dariguru kepada siswa. Menurut 
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Mosston (1994: 2), dalam gaya pembelajaranini sebagian keputusan berkenaan 

dengan kegiatan pembelajaranbergeser dari guru kepada siswa. Siswa dalam 

hal ini diberi tanggung jawab yang lebih banyak, yakni membuat beberapa 

keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan memberikan umpan balik 

kepada temannya.  

 

Hal ini dipertegas Adisasmita (1997: 5), yang menyatakan bahwa dalam gaya 

pembelajaran resiprokal, tanggungjawab memberikan umpan balik bergeser 

dari guru kepada teman sebaya. Pergeseran peranan ini memungkinkan 

terjadinya: (1) peningkatan interaksi sosial antara teman sebaya; dan (2) 

pemberian umpan balik secara langsung. Informasi yang menyebabkan 

perbaikan, disebut umpan balik negatif sedangkan informasi yang justru 

memantapkan keterampilannya disebut umpan balik positif. 

 

Adapun kelebihan atau kelemahan model pembelajaran resiprokal adalah 

sebagai berikut : 

Gaya ini memberikan kelebihan antara lain sebagai berikut: 

1. Memberikan umpan balik setelah siswa merespon stimulus yang diberikan. 

Hal ini akan memberikan pengaruh nyata terhadap proses belajar siswa. 

Umpan balik ini berupa informasi tentang apa yang diperbuatnya baik yang 

benar atau yang keliru. 

2. Dapat mengembangkan cara kerja dalam tim kecil. Sehingga aspek 

sosialnya berkembang. 

3. Meningkatkan proses belajar mengajar dengan cara mengamati secara 

sistematik gerakan atau pokok bahasan dari teman. Pada dasarnya, 
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mengamati kegiatan belajar teman itu merupakan suatu proses belajar 

mengajar juga. 

 

Sedangkan kelemahan itu dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Sering menimbulkan situasi yang emosional antara pelaku dan pengamat 

yang disebabkan pengamat berlaku berkelebihan dalam menyampaikan 

informasi yang bersangkutan. Perilaku yang berkelebihan antara alain 

menyampaikan dengan nada mengejek, menghakimi, bergaya mengurui 

yang serba tahu. 

2. Pada umumnya pelaku tidak tahan terhadap kritik siswa pengamat 

sehubungan dengan hasil belajar yang pemah dilakukan sebelumnya. 

Siswa pelaku tidak mau terima hasil pengamatan temannya. Situasi ini 

sering menimbulkan ketegangan anatara siswa pelaku dan siswa 

pengamat. 

3. Sering juga terjadi pasangan ini justru memantapkan suatu perilaku belajar 

yang sama, disebabkan mereka salah menafsirkan deskripsi gerakan atau 

pokok bahasan yang tertera dalam lembaran kerja. 

 

8. Permainan Bola Basket 

Perbasi (1999: 11) bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-

masing terdiri dari 5 orang. Tiap-tiap regu berusaha memasukkan bola ke 

dalam keranjang regu lawan dan mencegah regu lawan memasukkan bola 

atau membuat angka/score. Suatu regu yang telah mencetak suatu angka 

terbanyak pada akhir waktu permainan adalah menjadi pemenang. 
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Dalam penjelasannya Hal Wissel (2000:1) memaparkan permainan bola 

basket diciptakan pada Desember 1891 oleh Dr.James Naismith, seorang 

anggota Sekolah Pelatihan YMCA di Springfield Massachusetts yang 

sekarang dikenal dengan Springfield College. Naismith menciptakan 

permainan bola basket atas tugas yang diberikan oleh Dr. Luther Gulick 

untuk membentuk suatu permainan yang dapat dimainkan dalam ruangan 

di musim dingin. Bola basket segera terkenal dan tersebar cepat ke seluruh 

negeri dan dunia oleh perjalanan para lulusan Sekolah Pelatihan YMCA 

(Young Men’s Christian Asosiation). Pada tanggal 21 Juli 1992 terbentuk 

federasi bola basket International yang di beri nama “Federation 

Internationale de Basketball Amateur” (FIBA) dengan Leon Bounffard 

sebagai presidennya dan Williams Jones sebagai sekretaris Jendral. Untuk 

pertama kalinya pada tahun 1936 bola basket dipertandingkan dalam 

Olimpiade di Jerman dan diikuti 21 negara. 

 

9. Teknik-Teknik Dasar Permainan Bola Basket  

Hal Wissel (2000: 11) menjelaskan bahwa bermain bola basket artinya 

melakukan permainan dengan gerakan yang kompleks seperti jalan, lari dan 

lompat untuk menggunakan teknik-teknik dasar yang dipakai menghadapi 

lawan. Adapun taknik-teknik permainan bola basket adalah sebagai berikut : 

1. Dribble, untuk mendapatkan gerakan dribble yang sempurna adalah 

dengan cara memantulkan bola dengan jemari, gunakan atas telapak 

tangan yang juga mengenai jari-jari tangan, dan arahkan sesuai gerak bola, 

kecepatan pantulan juga sesuai dengan dorongan yang kita lakukan, jika 
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kita dorong terlalu keras maka pantulan balik juga cepat, sebaliknya jika 

pelan maka kecepatan pantukan akan berkurang. 

2. Passing, untuk mengoper bola kepada teman. Passing pada umumnya bisa 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : (a) operan dada (chest pass) 

dimana operan ini dilakukan dengan kedua tangan di depan dada kemudian 

dorong bola lurus dan cepat ke depan; (b) operan pantul (bounce pass), 

sama dengan chest pass namun arah operan ke lantai sehingga memantul 

ke posisi bawah teman; (3) operan atas kepala (overhead pass), dilakukan 

dengan kedua tangan di atas kepala kemudian bola dilambungkan kepada 

teman biasanya operan ini dilakukan untuk posisi teman yang jauh. 

3. Pivot, gerakan ini merupakan dasar dari bermain bola basket. Dengan 

posisi bola yang masih ditangan (mempertahankan bola) dari lawan, 

dengan menggunakan gerakan badan, putaran kaki atau badan tersebut 

dapat diputar sampai 360 derajat,  selama tidak bergeser kaki yang satunya 

karena satu kaki sebagai tumpuan, atau poros, jika kedua kaki sama-sama 

bergerak maka akan terjadi pelenggaran. 

4. Shooting atau tembakan, menggunakan dua atau satu tangan. Cara dengan 

mengarahkan bola lurus sejajar pada ring dengan menumpukan bola pada 

satu tangan diangkat sejajar dengan telinga di atas pundak dan satu tangan 

sebagai menyeimbang, untuk hasil lemparan yang semurna gunakan jari-

jari untuk mendorong bola. 

5. Lay up (tembakan dengan melayang), dengan teknik tiga langkah terakhir 

bisa kanan-kiri-kiri atau kiri-kanan-kanan, untuk posisi kaki. 
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6. Jump Shoot adalah teknik menembakkan bola ke dalam ring, dengan 

lompatan semakin tinggi lompatan semakin bagus. 

 

10. Lay Up 

Gerak dasar menembak dalam bola basket merupakan suatu koordinasi gerak 

yang meliputi gerakan mengarahkan dan mengusahakan agar bola masuk 

kekeranjang. Usaha memasukkan bola kekeranjang diistilahkan dengan 

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

( Nuril Ahmadi, 2007:18) 

 

Menurut Hal Wissel (2000: 61) tembakan lay up dilakukan dekat dengan 

keranjang setelah menyalib bola atau menggiring bola. Untuk dapat 

melakukan lompatan yang tinggi dalam lay up maka harus mempunyai 

kecepatan pada tiga langkah terakhir mendapat bola, tapi juga harus dikontrol 

kecepatan yang berlawanan. Langkah sebelum melakukan lay up adalah 

pendek, sehingga siswa dapat segera membungkuk lalu mengangkat lutut 

untuk melakukan lompatan. Angkat lutut menembak dan bola lurus ke atas 

sambil melompat dan bawa bola di antara telinga dan bahu. Arahkan lengan, 

pergelangan dan jari-jari lurus ke arah ring basket dengan sudut anatar 45 

sampai 60 derajat dan lepaskan bola  dari telunjuk jari dengan sentuhan yang 

halus. Pertahankan posisi tangan penyeimbang pada bola sampai terlepas. 

Lakukan followthrough dengan tetap mengangkat lengan dan lurus terentang 

pada siku, telunjuk menunjuk lurus pada target dan telapak tangan untuk 

menembak menghadap bawah. 
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Gambar 1. Gerak Dasar Lay UpBola Basket. 

 

 

Berikut adalah proses shooting dengan teknik lay up dalam permainan bola 

basket menurut Hal Wissel (2000: 61-62) :  

1. Fase Persiapan : 1) Lihat target; 2) Bahu rileks; 3) Tangan siap membawa 

bola dari dribble; 4) Kaki dibuka selebar bahu. 

2. Fase Pelaksanaan: 1) Melangkah dua kali lebar kanan bergantian kiri 

kemudian langkah pendek melompat ke atas; 2) Angkat lutut untuk 

menembak; 3) Rentangkan kaki, punggung dan bahu lurus ke atas;  3) 

Lepaskan bola saat tangan terjulur ke atas. 

3. Fase FollowThrough: 1) Lihat sasaran; 2) Mendarat dengan seimbang; 3) 

Lutut ditekuk; 4) Tangan ke atas. 

 

B. Kerangka Pikir 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa iu sendiri tidak terlepas dari peranan 

guru dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi dan siswa. Pemilihan model pembelajaran 

yang tepat akan sangat membantu dalam tercapainya efektivitas suatu 

pembelajaran. Dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani akan sangat sering 
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kita jumpai tahapan-tahapan dimana guru akan mendemonstrasikan suatu 

keterampilan gerak yang dipelajari pada hari itu, selanjutnya siswa akan 

diinstruksikan berlatih melakukan gerak dasar yang telah 

didemonstrasikan. Pengulangan gerakan dilakukan secara individu, 

berpasangan maupun kelompok.  

 

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 mendribel, mengoper dan menembak dan harus ditunjang 

dengan kondisi fisik yang baik. Gerak dasar dalam permainan bola basket 

seperti melempar, menangkap, menggiring bola, menembak, gerakan 

berporos/pivot, lay up, dan jump shot akan dipelajari dalam materi 

Pendidikan Jasmani.  

 

Dalam pelaksannan pembelajaran, guru perlu memilih model belajar yang 

tepat, efektif dan menyenangkan untuk membantu siswa memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan, selain itu guru harus memilih model 

belajar yang mempermudah siswa memahami konsep dasar gerak lay up 

tersebut. Model pembelajaran akan lebih baik jika mampu memberikan 

motivasi agar anak bergerak dan melakukan latihan yang diberikan serta 

dapat bekerjasama dengan temannya, seperti hakekatnya permainan bola 

basket sebagai olahraga beregu yang membutuhkan kekompakan dan 

kerjasama sesama regu. Mengingat tahap perkembangan dan pertumbuhan 
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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 maka akan sesuai jika diberikan 

latihan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau 

resiprokal. Model belajar yang menekankan pada kelompok, ada yang 

kelompok berpasangan dan ada kelompok besar. 

 

Dengan penelitian ini, penulis ingin memperoleh data secara empiris 

pengaruh kedua pendekatan ini, model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw atau model pembelajaran Resiprokal yang mana dari keduanya 

yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil belajar gerak dasar lay 

up bola basket. Dengan harapan tujuan pembelajaran yang diharapkan 

akan tercapai. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Menurut Arikunto (2006 : 71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Ha1: Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

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

X di SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan. 
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Ha2: Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Resiprokal terhadap 

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

SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan. 

Ha3: Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsawlebih tinggi pengaruhnya 

daripada model pembelajaranResiprokal dalam meningkatkan gerak dasar 

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

Kalianda, Lampung Selatan. 

 

 

 


