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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar passing bola basket
melalui implementasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas X.6 SMA Negeri 1
Sawan. Penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas (PTK) dimana guru sebagai peneliti.
Pelaksanaan penelitian menggunakan 2 siklus yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi/observasi, refleksi. Subjek penelitian berjumlah 26 orang terdiri dari 14 orang putra dan 12
orang putri. Hasil analisis data yang diperoleh adalah data pada siklus I aktivitas belajar passing (chest
pass dan bounce pass) bola basket secara klasikal sebesar 7,82 dan siklus II secara klasikal sebesar
8,86. Dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 1,04. Persentase ketuntasan hasil belajar
passing (chest pass dan bounce pass) bola basket pada siklus I secara klasikal sebesar 65,38% dan
siklus II secara klasikal sebesar 96,15%. Dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar
30,77%. Berdasarkan analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa aktivitas dan hasil belajar
passing (chest pass dan bounce pass) bola basket meningkat melalui implementasi model pembelajaran
kooperatif tipe STAD pada siswa kelas X.6 SMA Negeri 1 Sawan tahun pelajaran 2015/2016. Kepada
guru penjasorkes untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, karena terbukti efektif
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar.
Kata-kata kunci: model pembelajaran kooperatif, STAD, aktivitas belajar, hasil belajar, passing
bola basket.

Abstract
This study aims to improve the activity and learning outcomes passing a basketball through the
implementation of cooperative learning model STAD grade students X.6 SMA Negeri 1 Sawan. This
research is classified as a class action research (PTK) in which the teacher as researcher. Conducting
research using two cycles of planning, implementation, evaluation / observation, reflection. Subjects
numbered 26 people consisting of 14 sons and 12 daughters. The results of the analysis of the data
obtained is data in the first cycle of learning activity passing (chest pass and bounce pass) basketball
classically by 7.82 and classically second cycle of 8.86. From the first cycle to the second cycle
increased by 1.04. Percentage mastery learning outcomes passing (chest pass and bounce pass)
basketball in the first cycle in the classical style by 65,38% and the second cycle in classical amounted to
96.15%. From the first cycle to the second cycle increased by 30,77%.
Based on data analysis and discussion is concluded that the activity and learning outcomes passing
(chest pass and bounce pass) basketball increased through the implementation of cooperative learning
model STAD grade students X.6 Sawan SMA Negeri 1 school year 2015/2016. Penjasorkes teachers to
use cooperative learning model STAD, because it proved effective to increase the activity and learning
outcomes.
Key words: cooperative learning model, STAD, learning activities, learning outcomes, passing the
basketball.
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PENDAHULUAN
Pendidikan mempunyai peranan
dalam meningkatkan sumber daya manusia
(SDM) salah satunya melalui Pendidikan
Jasmani
Olahraga
dan
Kesehatan
(Penjasorkes).
Menurut Adang Suherman (2000 : 1)
menyatakan,
Pendidikan jasmani pada dasarnya
merupakan pendidikan melalui aktivitas
jasmani yang dijadikan sebagai media
untuk mencapai perkembangan individu
secara menyeluruh. Namun, perolehan
keterampilan dan perkembangan lain yang
bersifat jasmaniah itu juga sekaligus
sebagai tujuan. Melalui pendidikan jasmani
siswa di sosialisasikan ke dalam aktivitas
jasmani
termasuk
keterampilan
berolahraga. Oleh karena itu tidaklah
mengherankan apabila banyak yang
meyakini
dan
mengatakan
bahwa
pendidikan jasmani merupan bagian dari
pendidikan menyeluruh, dan sekaligus
memiliki potensi yang strategis untuk
mendidik.
Salah satu materi yang diberikan
dalam pembelajaran Penjasorkes terdapat
materi pembelajaran bola basket yang
terdiri dari beberapa teknik dasar salah
satunya adalah passing (chest pass,
bounce pass, dan overhead pass) bola
basket. Di sisni peneliti tertarik ingin
mempelajari,
serta
meningkatkan
keterampilan passing (chest pass dan
bounce pass) bola basket. Walaupun
pembelajaran passing kelihatan mudah
untuk
dilakukan,
namun
dalam
kenyataannya hasil pembelajaran teknik
dasar passing bola basket khususnya
tentang passing dada (chest pass) dan
passing pantul (bounce pass) bola basket
belum optimal, hal ini terlihat dari
kurangnya penguasaan siswa di dalam
melakukan proses pembelajaran passing
bola basket. Sebagaimana yang terlihat
pada saat observasi awal di SMA Negeri 1
Sawan yang peneliti lakukan pada hari
senin tanggal 30 November 2015. Di mana
pelaksanaan pembelajaran penjasorkes di
SMA Negeri 1 Sawan, khususnya pada
pembelajaran passing bola basket masih
terdapat kendala. Ini dapat dilihat
berdasarkan persentase aktivitas dan hasil

belajar siswa yang diperoleh pada saat
observasi awal pada siswa kelas X 6 yang
berjumlah 26 orang. Dilihat dari persentase
aktivitas belajar teknik dasar passing bola
basket menunjukkan bahwa tidak ada
siswa yang berada pada kategori sangat
aktif (0%), kategori aktif 3 orang (11,54%),
cukup aktif 19 orang (73,08%), dan kurang
aktif 4 orang (15,38%). Jadi terdapat 3
orang siswa (11,54%) yang sudah aktif dan
23 orang siswa (88,46%) yang belum aktif.
Aktivitas belajar siswa secara klasikal yaitu
5,54, angka ini berada pada kriteria 5  X <
7 dengan kategori cukup aktif dilihat dari
pedoman penggolongan aktivitas belajar,
sehingga aktivitas belajar siswa dikatakan
belum berhasil. Aktivitas belajar siswa
dikatakan berhasil minimal berada pada
kategori aktif dengan kriteria 7  X < 9.
Maka dari itu, aktivitas belajar siswa masih
perlu dilakukan perbaikan, sehingga
aktivitas
belajar
siswa
akan
lebih
meningkat. Penilaian ini didasarkan pada
pengamatan yang dilakukan pada aspek
lisan, audio, visual, metrik, mental dan
emosional. Aktivitas belajar siswa belum
aktif terlihat dari segi kegiatan : (1) visual,
masih banyak siswa yang kurang
memperhatikan penjelasan guru dan
mengamati demonstrasi temannya saat
melakukan teknik dasar passing (chest
pass dan bounce pass) bola basket, (2)
lisan, banyak siswa yang belum berani
mengemukakan pendapat pada saat
diskusi dan mengajukan pertanyaan
berkaitan dengan kegiatan pembelajaran,
(3) audio, masih banyak siswa yang tidak
mendengarkan penjelasan guru pada
proses pembelajaran dan diskusi dalam
kelompok tentang materi keterampilan
teknik dasar passing (chest pass dan
bounce pass) bola basket, (4) metrik, masih
banyak siswa yang malas mencoba
gerakan teknik dasar passing (chest pass
dan bounce pass) bola basket, (5) mental,
siswa belum bisa membat keputusan dan
memecahkan masalah yang ditemui dalam
proses pembelajaran teknik dasar passing
(chest pass dan bounce pass) bola basket,
(6) emosional, siswa belum bersemangat
dalam melakukan teknik dasar passing
(chest pass dan bounce pass) bola basket.
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Permasalahan lain terdapat pada hasil
belajar siswa. Jika dilihat dari ketuntasan
hasil belajar teknik dasar passing bola
basket (chest pass dan bounce pass) yang
meliputi aspek kognitif, afektif dan
psikomotor, siswa yang berada pada
kategori sangat baik tidak ada (0%),
kategori baik 3 orang (11,54%), kategori
cukup baik 10 orang (38,46%), kurang baik
12 orang (46,15%), dan sangat kurang baik
1 orang (3,85%). Jadi siswa yang tuntas 3
orang (11,54%) dan yang tidak tuntas 23
orang (88,46%). Persentase hasil belajar
siswa secara klasikal yaitu 67, angka ini
termasuk dalam kategori cukup dilihat dari
pedoman penggolongan hasil belajar teknik
dasar passing bola basket. Dengan
menganalisa data hasil belajar siswa
secara keseluruhan terlihat hasil belajar
masih tergolong rendah dan kurang,
sehingga
belum
memenuhi
Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah yaitu
77. Faktor-faktor yang menyebabkan hasil
belajar siswa secara keseluruhan belum
tuntas diantaranya siswa masih banyak
yang kurang memahami teori dari materi
passing (chest pass dan bounce pass) bola
basket secara mendalam, masih banyak
siswa yang kurang berani dalam melakukan
gerakan ataupun membantu teman yang
kurang mampu sehingga menyebabkan
siswa belum sepenuhnya menguasai
gerakan yang diinstruksikan oleh guru.
Aktivitas dan hasil belajar diatas
melalui pengamatan observasi awal
tersebut terdapat permasalahan. Adapun
permasalahannya adalah: (1) siswa tidak
mengamati orang lain (guru dan teman), (2)
siswa tidak bertanya apabila ada hal yang
tidak dimengerti tentang teknik dasar
passing (chest pass dan bounce pass) bola

basket. Siswa kurang berinteraksi dengan
guru dan teman. Dari observasi yang
dilakukan, peneliti melakukan penelitian
dan mencari solusi dalam perbaikan
aktivitas dan hasil pembelajaran khususnya
pada
pembelajaran
Penjasorkes.
“Pengajaran kooperatif adalah pendekatan
pembelajaran
yang
berfokus
pada
penggunaan kelompok kecil siswa untuk
bekerja sama dalam memaksimalkan
kondisi belajar dalam mencapai tujuan
belajar”, (Nurhadi, 2004:60).
Dalam penelitian ini peneliti ingin
mengangkat
model
pembelajaran
kooperatif tipe STAD. Dimana model
pembelajaran kooperatif adalah salah satu
tipe pembelajaran kooperatif yang paling
sederhana yang menempatkan siswa
dalam kelompok-kelompok belajar yang
beranggotakan 4-5 orang siswa yang
heterogen dengan materi yang sama.
Secara individual atau tim, setiap minggu
atau tiap dua minggu dilakukan tes untuk
mengetahui penguasaan siswa, tiap siswa
atau tim yang memperoleh skor sempurna
diberi
penghargaan
untuk
memicu
semangat belajar.
Terdapat enam langkah dalam
pembelajaran kooperatif STAD yaitu: (1)
menyiapkan tujuan dan memotivasi siswa,
(2) menyajikan/menyampaikan informasi,
(3) mengorganisasi siswa dalam kelompokkelompok
belajar,
(4)
membimbing
kelompok bekerja dan belajar, (5) evaluasi,
dan (6) memberikan penghargaan (Trianto,
2007:48).
Ada pun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk meningkatkan aktivitas hasil
belajar teknik passing bola basket dan
untuk meningkatkan hasil belajar teknik
passing
bola
basket.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan
adalah PTK atau disebut classroom action
research. Penelitian tindakan kelas adalah
suatu bentuk penelitian yang bersifat
reflektif dengan tindakan-tindakan tertentu
agar
dapat
memperbaiki
atau
meningkatkan praktik-praktik pembelajaran
di kelas secara profesional. Penelitian ini
dilakukan pada siswa kelas X6 di SMA

Negeri
1
Sawan
tahun
pelajaran
2015/2016. Jumlah subyek penelitian 26
orang. Dimana penelitian ini dilakukan
sebanyak 2 siklus, dalam tiap siklus terdiri
dari 2 kali pertemuan. Prosedur penelitian
ini terdiri dari tahapan penelitian, yaitu
perencanaan,
pelaksanaan
tindakan,
observasi/evaluasi, refleksi. Penelitian ini
dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April dan
kamis 21 April 2016 pada siklus I,

.
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sedangkan pada siklus ke II dilaksanakan
pada hari Kamis, 28 April dan Kamis 12 Mei
2016.
Teknik penggumpulan data dalam
motivasi belajar disini dalam aktivitas yaitu
menggunakan 2 orang observer yang mana
menggunakan lembar obsevasi aktivitas

belajar, sedangkan untuk hasil belajar
menggunakan
2
evaluator
dalam
penilaianya menggunakan assesment hasil
belajar. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Analisis Data Aktivitas Belajar teknik dasar passing bola basket pada observasi
awal
Kriteria
Jumlah
Persentase
No
Kategori
Keterangan
Aktivitas
Siswa
(%)
3 orang
1
0
0%
Sangat aktif
 9
(11,54%)
2
3
11,54%
Aktif
7≤  <9
Aktif
3
19
73,08%
Cukup Aktif
5≤  <7
23 orang
4
4
15,38%
Kurang Aktif
3≤  <5
(88,46%).
Sangat Kurang
5
0
0%
 <3
Belum Aktif
Aktif
Total

26

100%

a.

Hasil Analisis Data Aktivitas Belajar
teknik dasar passing bola basket pada
observasi awal
Hasil observasi awal aktivitas belajar adalah
sebagai berikut. kategori sangat aktif, tidak
ada (0%), kategori aktif sebanyak 3 orang
(11,54%), kategori siswa cukup aktif
sebanyak 19 orang (73,08 %), kategori
siswa kurang aktif sebanyak 4 orang (
15,38%), dan

26 orang (100%)
kategori siswa sangat kurang aktif tidak ada,
jadi siswa yang Aktif
hanya 3 orang
(11,54%), dan yang Belum Aktif 23 orang
(88,456%). Dilihat dari observasi awal ratarata aktivitas belajar siswa secara klasikal
adalah 5,54 dan tergolong cukup aktif,
sedangkan KKM untuk aktivitas belajar
adalah 7≤  <9.

Tabel 2. Hasil Analisis Data Hasil Belajar teknik dasar passing bola basket pada observasi awal
Rentang
Jumlah
No
Persentase
Kategori
Keterangan
Skor
Siswa
1
87% - 100%
0
0%
Sangat Baik
3 siswa (11,54%) Tuntas
2
77% - 86%
3
11,54%
Baik
3
67% - 76%
10
38,46%
Cukup
23 siswa (88,46%) Tidak
4
57% - 66%
12
46,15%
Kurang
Tuntas
5
0% - 56%
1
3,85%
Sangat Kurang
Total
26
100
26 orang (100%)
b.

Hasil Analisis Data Hasil Belajar teknik
dasar passing bola basket pada
observasi awal
Hasil observasi awal hasil belajar adalah
sebagai berikut. kategori sangat baik, tidak

ada (0%), kategori baik sebanyak 3 orang
(11,54%), kategori siswa cukup sebanyak
10 orang (38,46%), kategori siswa kurang
sebanyak 12 orang (46,15%),dan kategori
siswa sangat kurang sebanyak 1 orang
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(3,85%), jadi siswa yang tuntas hanya 3
orang (11,54%), dan yang tidak tuntas 23
orang (88,46%). Rata-rata hasil belajar
siswa secara klasikal adalah 67%, dan

tergolong Cukup. Sementara itu hasil
belajar dikatakan tuntas apabila mencapai
KKM
yaitu
77.

Tabel 3. Hasil Analisis Data Aktivitas Belajar teknik dasar passing bola basket pada siklus I
Kriteria
Jumlah Persentase
No
Kategori
Keterangan
Aktivitas
Siswa
(%)
16 orang
1
4
15,38%
Sangat aktif
 9
(61,53%)
2
12
46,15%
Aktif
7≤  <9
Aktif
3
10
38,47%
Cukup Aktif
5≤  <7
10 orang
4
0
0%
Kurang Aktif
3≤  <5
(38,47%).
Sangat Kurang
Belum Aktif
5
0
0%
 <3
Aktif
Total
26
100%
26 orang (100%)
c.

Hasil Analisis Data Aktivitas Belajar
teknik dasar passing bola basket pada
siklus I
Hasil observasi Aktivitas Belajar yang
dilakukan oleh 2 orang observer terhadap
proses pembelajaran pada siklus I
didapatkan data sebagai berikut: siswa yang
berada pada kategori sangat aktif sebanyak
4 orang (15,38%), siswa yang berada pada
kategori aktif sebanyak 12 orang (46,15%),
siswa yang berada pada kategori

cukup aktif sebanyak 10 orang (38,47%),
kurang aktif dan sangat kurang aktif tidak
ada. Data Siklus I Aktvitas belajar teknik
dasar passing bola basket secara klasikal
adalah 7,82, jika dilihat berdasarkan kriteria
penggolongan aktivitas belajar yaitu pada
rentang 7≤  <9 dan tergolong aktif,

Tabel 4. Hasil Analisis Data Hasil Belajar teknik dasar passing bola basket pada siklus I
Rentang
Jumlah
No
Persentase
Kategori
Keterangan
Skor
Siswa
1
87% -100%
0
0%
Sangat Baik
17 siswa (65,38%)
2
77% - 86%
17
65,38%
Baik
Tuntas
3
67% - 76%
9
34,62%
Cukup
9 siswa (34,62%)
4
57% - 66%
0
0%
Kurang
Tidak Tuntas
5
0% - 56%
0
0%
Sangat Kurang
Total
26
100 %
26 orang (100%)
d.

Hasil Analisis Data Hasil Belajar teknik
dasar passing bola basket pada siklus I
Berdasarkan dari hasil penelitian tindakan
siklus I dengan materi teknik dasar passing
bola basket, diperoleh data hasil belajar
individu sebagai berikut: siswa yang tuntas
sebanyak 17 orang siswa (65,38%) dan
siswa yang tidak tuntas sebanyak 9 orang
siswa (34,62%). Secara individual Siswa
yang memperoleh kategori sangat baik tidak

ada, Siswa yang memperoleh kategori baik
sebanyak 17 orang (65,38%) yang
mendapat kategori cukup sebanyak 9 orang
(34,62%), yang mendapat kategori kurang
baik dan sangat kurang baik tidak ada. Data
Siklus I Hasil belajar teknik dasar passing
bola basket secara klasikal adalah 77,5%,
jika
dilihat
berdasarkan
kriteria
penggolongan
aktivitas
belajar
yaitu
tergolong
baik.
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Tabel 5. Hasil Analisis Data Aktivitas Belajar teknik dasar passing bola basket pada siklus II
Kriteria
Jumlah Persentase
No
Kategori
Keterangan
Aktivitas
Siswa
(%)
26 orang
1
12
46,15%
Sangat aktif
 9
(100%)
2
14
53,85%
Aktif
7≤  <9
Aktif
3
0
0%
Cukup Aktif
5≤  <7
(0%).
4
0
0%
Kurang Aktif
3≤  <5
Belum Aktif
Sangat Kurang
5
0
0%
 <3
Aktif
Total
26
100%
26 orang (100%)
e.

Hasil Analisis Data Aktivitas Belajar
teknik dasar passing bola basket pada
siklus II
Hasil observasi yang dilakukan oleh 2 orang
observer terhadap proses pembelajaran
pada siklus II didapatkan data sebagai
berikut: siswa yang berada pada kategori
sangat aktif 12 orang (46,15%), siswa yang
berada pada kategori aktif sebanyak 14
orang (53,85%), siswa yang berada pada

kategori cukup aktif, kurang aktif dan sangat
kurang aktif tidak ada. Dengan demikian
pada siklus II rata-rata aktivitas belajar
teknik dasar passing bola basket adalah
8,86. Bila dikonversikan ke dalam
penggolongan aktivitas belajar teknik dasar
passing bola basket berada pada rentang 7
≤ X < 9 atau berada dalam kategori aktif.

Tabel 6. Hasil Analisis Data Hasil Belajar teknik dasar passing bola basket pada siklus II
Rentang
Jumlah
No
Persentase
Kategori
Keterangan
Skor
Siswa
1
87% -100%
6
23,08%
Sangat Baik
25 siswa (96,15%)
2
77% - 86%
19
73,07%
Baik
Tuntas
3
67% - 76%
1
3,85%
Cukup
1 siswa (3,85%)
4
57% - 66%
0
0%
Kurang
Tidak Tuntas
5
0% - 56%
0
0%
Sangat Kurang
Total
26
100 %
26 orang (100%)
f.

Analisis Data Hasil Belajar teknik dasar
passing bola basket pada siklus II
Berdasarkan dari hasil penelitian tindakan
siklus II dengan materi teknik dasar passing
bola basket, diperoleh data hasil belajar
individu sebagai berikut: siswa yang tuntas
sebanyak 25 orang siswa (96,15%) dan
siswa yang tidak tuntas sebanyak 1 orang
siswa (3,85%). Secara individual Siswa
yang memperoleh kategori sangat baik 6
orang (23,08%), Siswa yang memperoleh

kategori baik sebanyak 19 orang (73,07%)
yang mendapat kategori cukup sebanyak 1
orang (3,85%), yang mendapat kategori
kurang baik dan sangat kurang baik tidak
ada. Data Siklus II Hasil belajar teknik
dasar passing bola basket secara klasikal
adalah 84%, jika dilihat berdasarkan kriteria
penggolongan hasil belajar berada pada
rentang 77% - 86% berada dalam kategori
Baik.
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Tabel 7. Persentase Peningkatan Aktivitas Belajar Per-Siklus Materi Teknik Dasar Passing
Bola Basket Pada Siswa Kelas X6 SMA Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran 2015/2016
Aktivitas
Peningkatan Aktivitas Belajar
Keaktifan
Belajar
Observasi
Observasi
No
Tahapan
Siklus I ke
Siswa
Secara
Awal ke
Awal ke
Siklus II
klasikal
Siklus I
Siklus II
1.
Observasi
3 orang
5,54
13 orang
Awal
(11,54%)
(50%)
23 orang
16 orang
2.
Siklus I
7,82
(88,46%)
(61,53%)
10 orang
(38,46%)
26 orang
3.
Siklus II
8,86
(100%)
g.

Persentase
Peningkatan
Aktivitas
Belajar Per-Siklus Materi Teknik Dasar
Passing Bola Basket Pada Siswa Kelas
X6 SMA Negeri 1 Sawan Tahun
Pelajaran 2015/2016
Hasil analisis data aktivitas belajar teknik
dasar passing bola basket pada siswa kelas
X6 SMA Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran
2015/2016 dapat diketahui bahwa, pada
observasi awal terdapat 3 orang siswa yang
sudah aktif (11,54%), setelah diberikan
tindakan pada siklus I, siswa yang sudah

aktif menjadi 16 orang (61,53%) dengan
peningkatan 13 orang (50%). Kemudian
dilanjutkan dengan pemberian tindakan
pada siklus II, siswa yang aktif pada siklus
II yaitu 26 orang (100%) dengan
peningkatan 10 orang (38,46%) dari siklus
I. Peningkatan dari observasi awal ke siklus
II yaitu 23 orang (88,46%). Pada siklus I
aktivitas belajar siswa secara klasikal
sebesar 7,82, kemudian meningkat menjadi
8,86
pada
siklus
II.

Tabel 8. Persentase Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Per-Siklus Materi Teknik Dasar
Passing Bola Basket Pada Siswa Kelas X6 SMA Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran
2015/2016
Peningkatan Hasil Belajar
Hasil
Ketuntasan
Belajar
Observas Siklus I
Observasi
No
Tahapan
Siswa
Secara
i Awal ke ke Siklus
Awal ke
Klasikal
Siklus I
II
Siklus II
1.

h.

Observasi
Awal

2.

Siklus I

3.

Siklus II

3 orang
(11,54%)
17 orang
(65,38%)
25 orang
(96,15%)

Persentase Peningkatan Ketuntasan
Hasil Belajar Per-Siklus Materi Teknik
Dasar Passing Bola Basket Pada
Siswa Kelas X6 SMA Negeri 1 Sawan
Tahun Pelajaran 2015/2016
Hasil analisis data hasil belajar teknik dasar
passing bola basket pada siswa kelas X6
SMA Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran

67%
77,5%

14 orang
(53,85%)
8 orang
(30,77%)

22 orang
(84,62%)

84%
2015/2016 dapat diketahui bahwa, pada
observasi awal terdapat 3 orang siswa yang
tuntas (11,54%), setelah diberikan tindakan
pada siklus I, siswa yang tuntas menjadi 17
orang (65,38%) dengan peningkatan 14
orang (53,85%). Kemudian dilanjutkan
dengan pemberian tindakan pada siklus II,
siswa yang tuntas pada siklus II yaitu 25
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orang (96,15%) dengan peningkatan 8
orang (30,77%) dari siklus I, dan

peningkatan dari observasi awal ke siklus II
yaitu
22
orang
(84,62%).

Pembahasan
a) Aktivitas Belajar pada Observasi Awal
Pada observasi awal siswa yang tuntas
hanya 3 orang (11,54%), dan yang tidak
tuntas 23 orang (88,46%). Dilihat dari
observasi awal rata-rata aktivitas belajar
siswa secara klasikal adalah 5,54 dan
tergolong cukup aktif.
b) Hasil Belajar pada Observasi Awal
Pada observasi awal siswa yang tuntas
hanya 3 orang (11,54%), dan yang tidak
tuntas 23 orang (88,46%). Dilihat dari
observasi awal rata- rata hasil belajar siswa
secara klasikal adalah 67% dan tergolong
Cukup. Sementara itu hasil belajar
dikatakan tuntas apabila mencapai KKM
yaitu 77.
c) Aktivitas Belajar pada Siklus I
Setelah diberi tindakan pada siklus I,
data aktivitas belajar teknik dasar passing
bola basket pada siklus I menunjukkan
bahwa ada 16 siswa yang sudah aktif
(61,53%), dan 10 siswa yang tidak aktif
(38,47%) Aktivitas belajar siswa secara
klasikal adalah 7,82. Angka ini berada pada
rentang 7 ≤  < 9 dengan kategori aktif
dilihat dari pedoman penggolongan aktivitas
belajar teknik dasar passing bola basket.
Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi
peningkatan rata-rata klasikal aktivitas
belajar siswa dari observasi awal ke siklus I
yaitu dari 5,54 menjadi 7,82 dengan besar
peningkatan 2,28.
Dari hasil analisis aktivitas belajar
teknik dasar passing bola basket ditemukan
beberapa permasalahan pada siklus I, yaitu
dilihat dari kegiatan-kegiatan : (a) Lisan,
banyak
siswa
yang
belum
berani
mengemukakan pendapat pada saat
diskusi dan mengajukan pertanyaan
berkaitan dengan kegiatan pembelajaran,
(b) metrik, masih banyak siswa yang malas
mencoba gerakan teknik dasar passing
bola basket, (c) mental, siswa belum bisa
membuat keputusan dan memecahkan
masalah yang ditemui dalam proses
pembelajaran teknik dasar passing bola
basket, (d) emosional, siswa belum
bersemangat dalam melakukan teknik
dasar passing bola basket.

Tindakan-tindakan yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan yang
ditemui pada pembelajaran siklus I adalah
sebagai berikut.
a. Lisan, peneliti memberikan dorongan
agar
siswa
tidak
takut
untuk
mengajukan
pertanyaan
ataupun
mengemukakan pendapat pada saat
diskusi walaupun apa yang mereka
sampaikan mungkin masih keliru
(salah).
b. Metrik, peneliti memotivasi siswa agar
terus mencoba untuk melakukan
gerakan hingga mereka bisa melakukan
gerakan teknik dasar
passing bola
basket dengan baik.
c. Mental, peneliti membantu siswa dalam
memecahkan masalah yang ditemui
dalam proses pembelajaran teknik
dasar passing bola basket.
d. Emosional, peneliti memotivasi siswa
agar
lebih
bersemangat
untuk
melakukan gerakan dengan cara
memberikan penghargaan pada siswa
yang sudah bisa melakukan gerakan
dan mendorong siswa yang masih keliru
dalam melakukan gerakan.
d) Hasil Belajar pada Siklus I
Setelah diberi tindakan pada siklus
I, data hasil belajar teknik dasar passing
bola basket pada siklus I menunjukkan
bahwa terdapat 17 orang siswa tuntas
(65,38%) dan 9 orang siswa yang tidak
tuntas
(34,62%).
Berdasarkan
data
tersebut, maka diketahui bahwa ketuntasan
belajar siswa secara klasikal adalah
sebesar 77,5%.
Dari hasil analisis hasil belajar,
permasalahan yang dihadapi siswa yaitu (a)
pada aspek kognitif, siswa masih banyak
yang kurang memahami teori dari materi
teknik dasar passing bola basket secara
mendalam, (b) pada aspek afektif, masih
banyak siswa yang kurang berani dalam
melakukan gerakan ataupun membantu
teman yang kurang mampu, (c) pada
aspek psikomotor, siswa masih keliru dalam
melakukan gerakan teknik dasar passing
bola basket diantaranya sikap awal, posisi
kakai masih banyak yang salah, sikap
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pelaksanaan, siswa masih banyak yang
salah dalam melempar bola dengan tangan
sehingga arah bola belum ke arah sasaran
dan sikap akhir, pada gerak lanjutan tidak
ada.
Tindakan-tindakan
yang
bisa
dilakukan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan hasil belajar yang dihadapi
siswa,
yaitu
dengan
memperjelas
pemaparan materi mengenai teknik dasar
passing bola basket, dimana dalam
prosesnya terdiri dari 3 fase yaitu sikap
awal, pelaksanaan dan sikap akhir.
Memberikan banyak kesempatan kepada
siswa untuk mencoba melakukan gerakan
dan berdiskusi mengenai gerakan dalam
kelompoknya masing-masing sehingga
siswa semakin benar dalam melakukan
gerakan teknik dasar passing bola basket.
Peneliti juga membantu siswa dalam
melakukan gerakan yang dianggap sulit
oleh siswa atau gerakan yang masih keliru
dilakukan oleh siswa sehingga diharapkan
siswa dapat melakukan gerakan teknik
dasar passing bola basket dengan baik dan
benar.
e). Aktivitas Belajar pada Siklus II
Setelah diberi tindakan pada siklus
II, data aktivitas belajar teknik dasar
passing bola basket pada siklus II
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut.
1. Aktivitas belajar teknik dasar passing
(chest pass dan bounce pass) bola
basket meningkat melalui implementasi
model pembelajaran kooperatif tipe
STAD pada siswa kelas X.6 SMA Negeri
1 Sawan tahun pelajaran 2015/2016, hal
ini terlihat dari adanya peningkatan hasil
analisis aktivitas belajar siswa secara
klasikal dari observasi awal 5,54 menjadi
7,82 pada siklus I dan meningkat
menjadi 8,86 pada siklus II. Selain itu
tampak adanya peningkatan siswa yakni
pada observasi awal siswa aktif
sebanyak 3 orang (11,54%), setelah
diberikan tindakan pada siklus I menjadi
13 orang (50%) dan meningkat menjadi
10 orang (38,46%) pada siklus II, dan

menunjukkan bahwa 26 orang siswa yang
sudah aktif (100%) dan tidak ada siswa
yang belum aktif. Aktivitas belajar siswa
secara klasikal adalah 8,86. Angka ini
berada pada No. 2 pada kriteria 7 ≤  < 9
dengan kategori aktif dilihat dari pedoman
penggolongan aktivitas belajar teknik dasar
passing bola basket. Hal ini menunjukkan
bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata
klasikal aktivitas belajar siswa dari siklus I
ke siklus II yaitu dari 7,82 menjadi 8,86.
Hasil aktivitas belajar yang diperoleh
direkomendasikan sebagai laporan dan
penelitian dihentikan karena sudah sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
f) Hasil Belajar pada Siklus II
Setelah diberi tindakan pada siklus II,
data hasil belajar teknik dasar passing bola
basket pada siklus II menunjukkan terdapat
25 orang siswa yang tuntas (96,15%) dan 1
siswa yang tidak tuntas (3,85%). Dari siklus
I ke siklus II, hasil belajar siswa mengalami
peningkatan
sebesar
30,77%,
dan
peningkatan dari observasi awal ke siklus II
yaitu sebesar 84,62%. Karena hasil belajar
siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan
minimal, maka penelitian dihentikan dan
hasil yang diperoleh direkomendasikan
sebagai
bahan
laporan.

dari observasi awal sampai siklus II yaitu
23 orang (88,46%).
2. Hasil belajar teknik dasar passing (chest
pass dan bounce pass) bola basket
meningkat melalui implementasi model
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada
siswa kelas X.6 SMA Negeri 1 Sawan
tahun pelajaran 2015/2016, hal ini
terlihat dari adanya peningkatan hasil
analisis hasil belajar siswa secara
klasikal dari observasi awal 67% menjadi
77,5% pada siklus I dan meningkat
menjadi 84% pada siklus II. Selain itu
tampak adanya peningkatan siswa yakni
pada observasi awal siswa yang tuntas
sebanyak 3 orang (11,54%), setelah
diberikan tindakan pada siklus I menjadi
16 orang (61,54%), dan meningkat
menjadi 6 orang (23,08%) pada siklus II,
dan meningkat menjadi 22 orang
(84,62%) dari observasi awal ke siklus II.

e-Journal PJKR Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Vol 5, No 2, Tahun 2016)

Saran
Berdasarkan simpulan di atas dapat
diajukan saran-saran sebagai berikut.
1. Disarankan kepada guru pendidikan
jasmani, olahraga dan kesehatan agar
menerapkan
model
pembelajaran
kooperatif tipe STAD, karena terbukti
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar teknik dasar
passing bola
basket.
2. Bagi
peneliti
lain
yang
akan
mengadakan
penelitian
dapat
mengimplementasikan
model
pembelajaran kooperatif tipe student
teams achievement division (STAD)
sesuai dengan materi yang akan
diberikan.
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