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ABSTRAK 

 
Sabiis. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Tolak Peluru Menggunakan Media Bola 
Plastik Pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami 
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Cahyo Yuwono, 
M.Pd. Pembimbing II Mohamad Annas, S.Pd. M.Pd. 
 
Kata Kunci : Upaya peningkatan hasil belajar, tolak peluru dan media bola plastik 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas belajar tolak 
peluru siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Kertosari Ulujami Pemalang tahun 
pelajaran 2011/2012 dengan menggunakan media modifikasi peluru dari bola 
plastik.  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Sumber data dalam penelitian ini seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 
Kertosari Ulujami Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Kertosari Ulujami Pemalang tahun 
pelajaran 2011/2012 berjumlah 34 orang yang terbagi atas 13 siswa putra dan 21 
siswa putri. 

 Teknik pengumpulan data adalah melalui tes dan observasi kemampuan 
gerak dasar tolak peluru dari proses kegiatan pembelajaran. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kualitatif. Prosedur penelitian ini meliputi planning, acting, 
observasi dan reflecting.  
 Data hasil penilaian pemahaman siswa (kognitif) siklus I sebesar 70.57% 
(baik), siklus II 94,11% ( sangat baik) setelah dianalisis dengan rumus Hake’s 
normalized gain dan mengalami peningkatan sebesar % dengan kriteria tinggi 
(height gain). Data  hasil pengamatan unjuk kerja psikomotor diperoleh hasil pada 
siklus I rata-rata mencapai  (baik) dan mengalami kenaikan pada siklus II 
yang mencapai  (sangat baik) setelah dianalisi dengan rumus Hake’s 
normalized gain dan mengalami peningkatan sebesar 0% dengan kriteria 
sedang (medium gain). Data hasil pengamatan afektif pada siklus I mencapai 
88.22% (sangat baik) pada siklus II mencapai 100% (sangat baik) setelah 
dianalisis dengan rumus Hake’s normalized gain dan mengalami peningkatan 
sebesar 1.00 % dengan kriteria tinggi (height gain). Sedangkan untuk tanggapan 
siswa atau respon siswa terhadap pembelajaran tolak peluru menggunakan media 
bola plastik pada siklus I sebesar 66.23% sedang pada siklus II sebesar 77.15%. 
Secara keseluruhan nilai yang diperoleh untuk setiap aspek pernyataan dalam 
angket mengalami peningkatan. 

  
 
 
 
 



 

 

iii

iii

PERNYATAAN 

 

 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto 
 

 Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan dan 

Istiqomah dalam menghadapi cobaan. (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul 

Madjid) 

 Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan memperoleh beberapa 

derajat. (Q.S. Al-Mujadilah 1). 

 Maka bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui. (Q.S. An-Nahl : 43) 

 

 

Persembahan  

 Ayah dan Ibu tercinta serta keluarga dirumah yang 

senantiasa mendoakan dan mendukungku. 

 Teman-teman seperjuangan PJJ-PGPJSD UNNES, yang 

telah memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan 

kuliah. 

 SD Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami Kab.Pemalang 

 Sahabat-sahabatku Guru Penjas Kabupaten Pemalang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan pada umumnya. Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan 

pendidikan yang dilakukan dengan gerak tubuh atau fisik. Berkaitan dengan 

pendidikan jasmani Nixson dan Cozens (1959) mengemukakan: “Pendidikan 

jasmani adalah phase dari proses pendidikan keseluruhan yang berhubungan 

dengan aktivitas berat yang mencakup system, otot serta hasil belajar dari 

partisipasi dalam aktivitas tersebut”. Volter dan Eslinger (Bucher: 1964) 

mengemukakan:”Pendidikan jasmani adalah phase pendidikan melaluai aktivitas 

fisik.UNESCO yang tertera dalam International Charter of Physical Education 

(1974) mengemukakan: Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 

seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan 

secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka 

memperoleh peningkatan kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan 

kecerdasan dan pembentukan watak. Ateng (1993) mengemukakan: Pendidikan 

jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui 

berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan individu secara 

organic, neuromuskuler, intelektual dan emosional.  

Kemampuan gerak dasar merupakan fenomena yang selalu melekat pada 

masa kanak-kanak. Kemampuan gerak dasar berkembang seiring dengan 



 

 

2

2

pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-

gerakan dasar yang berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan dan tingkat 

kematangan anak-anak. Berkembanganya kemampuan gerak dasar sangat 

ditentukan oleh dua faktor, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Dari kedua 

faktor penentu ini masih harus didukung dengan latihan sesuai dengan 

kematangan anak, dan gizi yang baik. 

Pembawaan dan latihan serta gizi merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan gerak dasar. Latihan yang dilakukan secara teratur 

akan bermanfaat terhadap perkembangan gerak dasar anak menjadi lebih baik. 

Tetapi pada umumnya anak-anak jarang sekali melakukan latihan secara teratur 

untuk meningkatkan kemampuan geraknya. Adanya pembelajaran pendidikan 

jasmani yang dilaksanakan di sekolah-sekolah merupakan salah satu sarana yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar anak. Seperti 

dikemukakan Aip Syarifuddin dan Muhadi (1991/1992: 7) bahwa, “Melalui 

pendidikan jasmani anak didik akan memperoleh berbagai pengalaman terutama 

yang sangat erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan, berbagai 

ungkapan yang kreatif, inovatif, keterampilan gerak, kebugaran jasmani, 

membiasakan hidup sehat, pengetahuan dan pemahaman terhadap sesama 

manusia”.  

Banyak manfaat yang diperoleh jika seorang anak memiliki kemampuan 

gerak dasar yang baik. Hal ini karena, keterampilan gerak yang ditampilkan oleh 

anak sangat tergantung pada kemampuan gerak dasar yang dimilikinya. Seorang 

anak yang memiliki kemampuan gerak dasar baik, akan relatif lebih cepat dalam 
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mempelajari suatu keterampilan tertentu, dibandingkan dengan anak yang 

kemampuan gerak dasarnya rendah.  Untuk mengoptimalkan kemampuan gerak 

dasar anak, maka pembelajaran pendidikan jasmani harus diberikan secara baik 

dan teratur.  

Pembelajaran pendidikan jasmani merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar anak. Dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani bagi siswa sekolah dasar hendaknya harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan perkembangannya agar kemampuan gerak dasarnya berkembang 

dengan baik. Komponen-komponen kemampuan gerak dasar yang meliputi: gerak 

stabilitas, gerak lokomotor dan gerak manipulatif harus dikembangkan dengan 

bentuk pembelajaran pendidikan jasmani yang tepat. Namun pada kenyataannya, 

para siswa sekolah dasar seringkali mengalami hambatan atau kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. Misalnya pembelajaran lari cepat, 

lompat tinggi, lompat jauh, tolak peluru, lempar lembing dan lain sebagainya. 

Pada umumnya pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah termasuk 

sekolah  dasar didasarkan pada keterampilan yang sebenarnya atau menggunakan 

peralatan sebenarnya. Dari pembelajaran keterampilan yang sebenarnya, ternyata 

pada siswa sekolah dasar mengalami kendala atau kesulitan. Untuk mengatasi 

kendala atau kesulitan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, maka seorang 

guru harus mampu mencarikan solusi yang tepat agar tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani tercapai. 

Memodifikasi sarana atau alat pembelajaran pendidikan jasmani 

merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kendala atau kesulitan yang dihadapi 
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siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani.  Dalam hal ini Rusli Lutan dan 

Adang Suherman (2000: 75) berpendapat, “Lakukan modifikasi peralatan, apabila 

peralatan diduga sebagai penghambat keberhasilan”. 

Memodifikasi peralatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani sangat 

penting bagi siswa sekolah dasar. Dengan memodifikasi sarana pembelajaran 

pendidikan jasmani, maka kesulitan atau kendala yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani dapat teratasi. Contoh dari modifikasi 

pembelajaran pendidikan jasmani yaitu, pembelajaran lari cepat dengan lari zig-

zag menggunakan bangku atau kotak, pembelajaran lompat jauh menggunakan 

kardus atau ban bekas, pembelajaran lompat tinggi dengan menggunakan kardus, 

pembelajaran tolak peluru menggunakan bola plastik, pembelajaran lempar 

lembing menggunakan bola berekor dan lain sebagainya.  

Melalui modifikasi peralatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani para 

siswa akan memperoleh suasana atau hal-hal baru. Dengan peralatan yang 

sederhana dan menarik perhatian siswa, maka dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa. Pembelajaran yang menarik perhatian siswa, sehingga siswa akan 

lebih aktif bergerak mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. Jika siswa aktif 

bergerak dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, maka secara tidak 

langsung akan meningkatkan kemampuan gerak dasarnya. Apakah benar melalui 

modifikasi sarana pembelajaran pendidikan jasmani, kemampuan gerak dasar 

siswa akan meningkat lebih optimal? Untuk membuktikan apakah modifikasi 

sarana pembelajaran pendidikan jasmani dapat mengoptimalkan kemampuan 

gerak dasar anak, maka perlu dibuktikan melalui penelitian. Dengan kata lain 
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bahwa sarana pembelajaran juga mempunyai pengaruh besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran. 

Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, lengkap dan tidak lengkapnya 

sarana prasarana pembelajaran turut mempengaruhi maksimal dan tidak 

maksimalnya ketercapaian tujuan pembelajaran. Sarana yang lengkap bisa 

memudahkan guru untuk mengejar target-target tertentu yang menjadi tujuan 

pembelajaranya. Begitu sebaliknya, sarana yang tidak lengkap akan menyulitkan 

bagi guru dalam mencapai target-target tujuan pembelajaranya. 

Ini pula yang terjadi pada pembelajaran Tolak Peluru di SDN 01 

Kertosari.  Kondisi nyata di sekolah, media peluru hanya tersedia  2 buah, 1 

peluru untuk putri dan 1 peluru untuk putra. Sementara rata-rata siswa di SDN  01 

Kertosari  berjumlah 30 – 35 orang, jadi komparasi antara jumlah peluru dan 

jumlah siswa adalah 1 : 17 putra/putri. Jelas dari gambaran tersebut bahwa proses 

pembelajaran Tolak Peluru menjadi tidak efektif, dan akibatnya bahwa target 

kurikulum menjadi sangat rendah. 

Situasi dan kondisi ini sudah berjalan cukup lama dan sekolah sampai 

detik ini belum bisa memenuhi sarana peluru tersebut sampai batas yang cukup 

memadai atau kondisi  yang ideal, misalnya dengan perbandingan 1 : 2 ( 1 peluru 

untuk 2 orang ). Hal ini bisa dimengerti, karena sekolah mempunyai kebutuhan 

yang sangat banyak dan hampir semuanya mempunyai tingkat urgensitas yang 

tinggi untuk di penuhi oleh sekolah. Sehingga menuntut sekolah untuk 

menyediakan peluru sesuai dengan kondisi ideal, merupakan suatu yang tidak 
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realistis dan lebih jauhnya bisa menimbulkan gejolak dan iklim yang tidak 

kondusif di sekolah. 

Dari kondisi tersebut proses pembelajaran tolak peluru pada siswa kelas V 

SD negeri 01 Kertosari  Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang banyak 

mengalami permasalahan yang berakibat pada hasil belajar tolak peluru hanya 

mencapai 32 % dari jumlah siswa 34 anak, itu diukur dari nilai hasil belajar 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70 yang mencapai nilai 70 keatas 

hanya 11 anak sedang sisanya belum tuntas. 

Oleh karena itu perlu sebuah pemecahan masalah yang sederhana dan  bisa 

dilakukan oleh guru.  Melihat permasalahan di atas, maka satu pemikiran yang 

muncul adalah bahwa perlu adanya sebuah media alternatif modifikatif untuk 

mengganti peluru, karena siswa dengan alat peluru yang sebenarnya ada yang 

merasa takut. Media alternatif modifikatif tersebut harus bersifat bisa mewakili 

karakteristik peluru, murah,  banyak tersedia atau mudah di dapat. 

Dari beberapa kriteria media alternatif modifikatif untuk mengganti peluru 

tersebut nampaknya bola plastik bisa dijadikan media alternatif modifikatif untuk 

mengganti peluru. Dari segi bentuk, jelas ada kemiripan dengan bentuk peluru, 

dari segi ketersediaan dan harga, maka bola plastik sangat mudah sekali di dapat 

di pasar-pasar tradisional dengan harga sangat murah. 

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis menentukan judul 

Penelitian Tindakan Kelas ini “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Tolak Peluru 

Menggunakan Media Bola Plastik Pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Kertosari 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
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1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah media bola plastik bisa meningkatkan efektivitas dan hasil belajar tolak 

peluru pada siswa kelas 5 SDN 01 Kertosari  Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2011/2012? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengetahui 

sejauhmana media bola plastik bisa meningkatkan efektivitas dan hasil belajar  

tolak peluru pada kelas V SD Negeri 01 Kertosari  Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. Selain itu juga bertujuan untuk : 

1. Mengetahui sejauhmana aktivitas siswa dalam belajar tolak  peluru. 

2. Mengetahui sejauhmana aktivitas guru dalam mengajar tolak peluru. 

3. Mengetahui sejauhmana respon siswa terhadap pembelajaran tolak  

peluru dengan media bola plastik. 

4. Mengetahui sejauhmana hasil belajar tolak peluru yang dilakukan 

siswa dengan media bola plastik.  

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1.  Bagi siswa 
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Siswa lebih partisipatif dalam proses pembelajaran ketrampilan 

dasar tolak peluru dan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

2. Bagi Guru  

Bisa mencoba media  bola plastik dalam pembelajaran apabila 

peluru tidak tersedia dalam jumlah yang memadai, dan bisa menjadi 

inspirasi pengetahuan untuk menemukan media modifikasi yang lainya 

dalam cabang atletik dan umumnya penjasorkes lainnya. 

3. Bagi Sekolah 

Adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang 

berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru, sehingga pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. 

 

1.5   Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan materi tolak peluru yang selama ini 

diterapkan di kelas V SD Negeri 01 Kertosari, pemecahan masalah yang dipilih 

adalah memperbaiki proses pembelajaran sebelumnya dengan modifikasi alat 

yaitu menggunakan bola plastik yang diisi dengan pasir, agar pembelajaran yang 

diselenggarakan dapat lebih bervariasi dan tidak membosankan. Pendekatan ini 

dirancang  agar anak merasa mudah, tidak takut dan  senang pada saat 

melaksanakan materi tolak peluru sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi tolak peluru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Tolak Peluru 

Menurut Djumidar (2001: 44) “Tolakan adalah suatu gerakan menyalurkan 

tenaga pada suatu benda yang menghasilkan kecepatan pada benda tersebut dan 

memiliki daya dorong kemuka yang kuat, perbedaan dengan melempar terletak 

pada saat melepaskan bendanya, pada menolak pergelangan tidak bergerak dan 

tenaga diperoleh dari gerakan meluruskan sikut”. Sedangkan menurut Munasifah 

(2008: 45) “Tolak peluru adalah suatu kemampuan dalam menolak benda 

berbentuk peluru, sejauh mungkin dan ada dua gaya tolak peluru yaitu gaya 

samping (ortodok),gaya membelakangi arah tolakan (Perry O’Braien)”. 

 

2.1.2 Teknik Dasar Tolak Peluru  

Menurut Munasifah (2008: 45-50) menyatakan bahwa teknik dasar 

melakukan tolak peluru adalah sebagai berikut : 

1) Peralatan 

Peluru dengan ukuran untuk senior putra beratnya 7,26 kg, putri 

beratnya 4 kg, untuk yunior putra beratnya 5 kg dan putri beratnya 3 kg. 

2) Cara Memegang Peluru  

Peluru diletakan di antara telapak tangan dengan pangkal jari-jari, ibu 

jari, dan keempat jari-jari membagi rata peluru yang dipegang. Kemudian 
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peluru tersebut ditempelkan antara pangkal leher dengan bahu dan siku 

ditekuk lemas ke samping. Tangan yang lain dirilekskan ke depan untuk 

mejaga keseimbangan. Letakan kaki ayun ke depan dan kaki tumpu agak 

ditekuk sedikit. 

                      

 

  

 

 

Gambar.1 Macam-macam cara memegang peluru. 
      (Sumber: ienthanz-sadja.blogspot.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 Cara meletakkan peluru dilihat dari dua sisi. 
           (Sumber: ienthanz-sadja.blogspot.com) 

 

3) Awalan dan Tolakan 

Ayunkan kaki, ke depan dan ke belakang dengan rileks. Ayunan 

diteruskan melingkar, pada saat kaki tumpu jengket satu langkah ke arah 
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tolakan,dengan kuat tolakan peluru dengan sudut 45 derajat,dibarengi menarik 

kaki kiri ke samping. 

 

      

 

 

  

 

Gambar. 3 Rangkaian gerak menolak dari sikap awal sampai gerak 
menolak Gaya Orthodox. 
(Sumber: ienthanz-sadja.blogspot.com) 

 

4) Sikap Akhir Setelah Menolak 

Kaki kiri berfungsi sebagai penahan gerakan. Selanjutnya setelah 

tangan kanan menolak diikuti gerak loncat kaki kanan ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4 Rangkaian gerakan tolak peluru gaya membelakangi sektor 
atau lemparan gaya O’Brien. 
(Sumber: ienthanz-sadja.blogspot.com) 
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5) Tahap Latihan Menolak 

Setelah mengetahui cara memegang peluru dan awalan dengan benar, 

coba pergunakan bola plastik sebagai latihan sebelum mempergunakan peluru 

sebenarnya. 

 

 
Gambar. 5 Latihan memegang peluru dan menolaknya 

(Sumber: http://meutuah.com/edukasi/teknik-dasar-tolak-peluru.htm) 
 
 

2.1.3 Efektivitas Pembelajaran 

2.1.3.1  Pengertian Efektivitas 

Manurut Starawaji (Maret 1, 2009) Proses belajar mengajar yang ada baik 

di sekolah dasar maupun di sekolah menengah, sudah barang tentu mempunyai 

target bahan ajar yang harus dicapai oleh setiap guru, yang didasarkan pada 

kurikulum yang berlaku pada saat itu. Kurikulum yang sekarang ada sudah jelas 

berbeda dengan kurikulum zaman dulu, ini ditenggarai oleh sistem pendidikan dan 

kebutuhan akan pengetahuan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan 

zaman. Bahan ajar yang banyak terangkum dalam kurikulum tentunya harus 

disesuaikan dengan waktu yang tersedia pada hari efektif yang ada pada tahun 

ajaran tersebut. Namun terkadang materi yang ada dikurikulum lebih banyak 

daripada waktu yang tersedia. Ini sangat ironis sekali dikarenakan semua mata 
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pelajaran dituntut untuk bisa mencapai target tersebut. Untuk itu perlu adanya 

strategi efektivitas pembelajaran. 

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu Effective yang berarti 

berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, 

suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal 

efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti, misalnya 

usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y. 

Di dalam kamus bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata efektif 

yang berarti mempunyai efektif, pengaruh atau akibat, atau efektif juga dapat 

diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Dari uraian diatas dapat 

dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan 

hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang 

dinyatakan dengan hasil yang di capai. 

 

2.1.3.2   Kriteria Efektivitas Pembelajaran 

Didalam proses belajar mengajar banyak faktor yang mempengaruhi 

terhadap berhasilnya sebuah pembelajaran, antara lain kurikulum, daya serap, 

presensi guru, presensi siswa dan prestasi belajar. 

1) Kurikulum 

Kurikulum berasal dari bahasa latin yaitu “cuciculum”semula berarti 

“a running course, or race cource, especially a chariot race cource” dan dalam 

bahasa perancis “courier” yang berarti “to run” (berlari). Kemudian istilah itu 

dipergunakan untuk sejumlah “cource” atau mata pelajaran yang harus 
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ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Smith memandang bahwa 

kurikulum sebagai “a sequence of potencial experience of disciplining 

children and youth in group ways of thinking acting” yaitu penekanannya pada 

aspek sosial, yakni mendidik anak menjadi anggota masyarakat. Dari uraian 

diatas telah jelas bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus 

dicapai/diselesaikan oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah (STTB). 

Sebelum abad ke 20 setelah kurikulum belum banyak digunakan dalam kontek 

pendidikan. Para ahli mencatat bahwa konsep-konsep tentang kurikulum mulai 

berkembang sejak dipublikasikannya sebuah buku yang berjudul “The 

Curriculum” yang ditulis oleh Franklin Bobblilt pada tahun 1918. Yang pada 

garis besarnya berisi tentang kurikulum sebagai rencana pelajaran atau bahan 

ajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai rencana 

belajar. 

2) Daya Serap 

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, daya serap diartikan sebagai 

kemampuan seseorang atau suatu menyerap. Daya serap yang di maksud disini 

adalah kemampuan siswa untuk menyerap atau menguasai materi/bahan ajar 

yang di pelajarinya sesuai dengan bahan ajar tersebut yang meliputi: 

a) Efektifitas Kurikulum Pendidikan Jasmani. 

Efektifitas Kurikulum Pendidikan Jasmani dapat  digambarkan 

yaitu merupakan poroses belajar mengajar yang membahas tentang bahan 

ajar Pendidikan Jamsmi dengan segenap komponen yang ada termasuk 

didalamnya metode yang digunakan agar siswa dapat mengembangkan 
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kemampuan memahami, menghayati dan mengamalkan kehidupan sehari-

hari melalui materi Pendidikan Jasmani. 

b) Daya Serap Terhadap Materi Pelajaran 

Daya serap merupakan sejauh mana pemahaman peserta didik 

terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru dalam Peroses 

Kegiatan Belajar Mengajar. Pemahaman ini juga banyak faktor yang 

mempengaruhinya seperti, minat siswa terhadap mata Pelajaran 

Pendidikan Penjasorkes, lingkungan yang kondusif, bahkan guru mata 

pelajaran Pendidikan Penjasorkes yang bersahabat dengan siswa. 

c) Evaluasi Hasil Belajar 

Kegiatan evaluasi atau menilai hasil-hasil dari belajar siswa 

merupakan tindak lanjut dari semua rangkaian aktivitas pembelajaran. 

Evaluasi ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami 

dan menyerap materi pelajaran yang telah diberikan oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugas belajar di kelas. Kegiatan evaluasi ini tentu 

akan menjadi pedoman baik untuk guru atau siswa, dimana akan terlihat 

dengan jelas letak kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga akan 

menjadi tolak ukur dan perbaikan untuk masa yang akan datang. 

3) Prestasi Belajar 

Secara bahasa prestasi adalah hasil yang telah di capai (dari yang telah 

dikerjakan atau dilakukan). Sedangkan belajar itu sendiri adalah suatu peroses 

aktivitas yang dapat membawa perubahan pada individu, dan prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 
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mata pelajaran lainnya ditunjukan dengan tes atau angka nilai yang diberikan 

guru 

Dengan demikian seseorang telah mengalami peroses aktifitas belajar 

mengajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik dari segi 

pengetahuan, keterampilan maupun dari segi lainnya. Proses belajar mengajar 

tidak hanya dilakukan didalam kelas saja yaitu intraksi antara guru dengan 

siswa dalam situasi pendidikan atau lembaga sekolah saja, akan tetapi lebih 

dari itu masyarakat pun merupakan lahan pendidikan yang kadang dilupakan 

oleh banyak orang. 

Dalam dunia pendidikan belajar merupakan proses terjadinya interaksi 

antara guru dengan siswa yang memiliki tujuan sebagai target yang harus 

dicapai dalam proses belajar mengajar. Menurut Sudirman dkk, bahwa “isi 

rumusan tujuan dalam pendidikan harus bersifat komprehensif. Artinya 

mengandung aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan” Ketiga aspek 

tersebut dalam istilah pendidikan dikenal sebagai Taksonomi Bloom yang 

meliputi tiga matra yaitu : 1). Ranah (matra) Kognitif yang terdiri atas 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis dan evaluasi 2). Ranah (matra) 

Afektif yang meliputi atas penerimaan respon, organisasi, evaluasi dan 

memberi sifat (karakter) 3). Ranah (matra) Psikomotor melalui pentahapan-

pentahapan antara lain: tahapan  imitasi, spekulasi, prosisi, artikulasi dan 

naturalisasi.  

Dari ketiga matra atau ranah tersebut diatas dapat ditentukan bahwa 

keberhasilan/prestasi belajar harus diukur oleh ketiga matra tersebut. Jika 
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ketiga matra tersebut salah satunya belum terukur maka prestasi belajar siswa 

tersebut masih perlu diuji kembali. 

Dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa prestasi belajar 

merupakan pengukuran tingkah laku baik dari segi pengetahuan, keterampilan 

maupun dari segi lainnya. 

 

2.1.4 Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian pembelajaran. 

Pembelajaran berasal dari kata belajar, yang memiliki arti yaitu 

aktivitas perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang dimaksud itu 

nyata memiliki arti yang sangat luas yaitu perubahan tingkah laku dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti.  

Pada kenyataannya pembelajaran adalah merupakan proses kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan dimana saja tanpa ada ruang dan waktu, 

karena memang pembelajaran biasa dilakukan kapan saja dan dimana saja, 

walaupun banyak orang beranggapan bahwa pembelajaran hanya dilakukan 

disekolah atau lembaga tertentu. Dari uaraian diatas maka dapat ditarik benang 

merahnya yaitu pembelajaran merupakan kegiatan perubahan tingkah laku 

secara kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2.1.4.2 Dasar-dasar Tujuan Pembelajaran 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 
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memungkinkannya untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan 

masyarakat. Adapun dasar-dasar tujuan pembelajaran ialah: 

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Alinea keempat  yang 

berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa” 

2) Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

2.1.5 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan 

media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru / 

fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru / fasilitator 

perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat 

mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  

Pada kenyataannya media pembelajaran masih sering terabaikan dengan 

berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan 

mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. 

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru atau fasilitator telah 

mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengenai media pembelajaran. 
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2.1.5.1  Arti Media Pembelajaran  

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak 

dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian 

umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari 

sumber informasi kepada penerima informasi.  

Media menurut AECT adalah segala sesuatu yang digunakan orang 

untuk menyalurkan pesan. Sedangkan Gagne mengartikan media sebagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk 

belajar. Briggs mengartikan media sebagai alat untuk memberikan perangsang 

bagi siswa agar terjadi proses belajar.  

Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk 

membuat giat belajar para siswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti 

jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya. Kegiatan belajar 

hanya akan berhasil jika si belajar atau murid secara aktif mengalami sendiri 

proses belajar. Seorang guru tidak dapat mewakili belajar siswanya. Seorang 

siswa belum dapat dikatakan telah belajar hanya karena ia sedang berada 

dalam satu ruangan dengan guru yang sedang mengajar.  

Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan 

menyajikan materi pelajaran. Meskipun penyajian materi pelajaran memang 

merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran, tetapi bukanlah satu-satunya. 

Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan  guru untuk membuat siswa-

siswanya  belajar. Peran yang seharusnya dilakukan guru adalah 

mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan berba- 



 

 

20

20

gai sumber balajar yang ada.        

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana 

pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). 

Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa 

mewakili guru menyajiakan informasi belajar kepada siswa. Jika program 

media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat 

diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru.  

Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan 

kekhawatiran pada guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, masih 

banyak tugas guru yang lain seperti: memberikan perhatian dan bimbingan 

secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. 

Kondisi ini akan teus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan 

sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai 

media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. 

Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan 

bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat 

belajar. Untuk itu guru lebih berfubgsi sebagai penasehat, pembimbing, 

motivator dan fasilitator dalam Kegiatan Belajar mengajar.  

 

2.1.5.2   Manfaat Media Pembelajaran  

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar 

interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih 
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efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus manfaat media 

pembelajaran adalah:  

1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan 

media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru  dapat dihindari 

dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa 

dimanapun berada.  

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik.  

Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan   

warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru 

untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton 

dan tidak membosankan.  

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.  

Dengan media akan terjadinya komukasi dua arah secara aktif, sedangkan    

tanpa media guru cenderung bicara satu arah.  

4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

 Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal  

dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus 

menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali 

sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.  

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.  

Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih 

mandalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru 

saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan 
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kegiatan melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami sendiri melalui 

media pemahaman siswa akan lebih baik.  

6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan  

kapan saja.  

Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan 

kapanpun tanpa tergantung seorang guru.Perlu kita sadari waktu belajar di 

sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan 

sekolah.  

7)  Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong 

siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri 

sumber-sumber ilmu pengetahuan.    

8) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat 

berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu  untuk 

memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu 

kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian,  dan lain-lain.  

9) Media bola plastik memungkinkan proses pembelajaran tolak peluru lebih 

efektif,  dapat mengurangi rasa takut sehingga  anak akan terangsang lebih 

aktif dan giat dalam melakukan belajar tolak peluru. 

 

2.1.6 Modifikasi Media Pembelajaran 

2.1.6.1   Pengertian Modifikasi 
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Menurut Yoyo Bahagia (2008: 27-39) “Minimnya fasilitas dan 

perlengkapan pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-sekolah, menuntut 

guru penjas untuk lebih kreatif dalam memberdayakan dan mengoptimalkan 

penggunaan fasilitas dan perlengkapan yang ada.sesuai dengan kondisi siswa 

dan sekolahnya”. Tidak sedikit siswa yang merasa gagal atau kurang 

menyukai materi pemelajaran yang disampaikan oleh gurunya karena 

kemapuan guru dalam menyampaikan materi yang diberikan, baik dalam 

penggunaan fasilitas dan perlengkapan yang digunakan, dalam penyajian 

materi, dalam mengoptimalkan lingkungan pembelajaran maupun dalam 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru mata pelajaran apapun, terutama 

pelajaran penjas harus mampu menggugah peserta didik untuk dapat terlibat 

secara aktif dengan tidak merasa dipaksa serta beraktivitas dalam suasana yang 

riang gembira. Upaya tersebut tidak lepas dari kemampuan guru untuk 

memodifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemelajaran 

dengan jalan mengurangi atau menambah tingkat kesulitan yang dihadapi 

siswa baik dalam hal alat bantu dan perlengkapan, karakteristik materi yang 

disesuaikan dengan keadaan siswa, lingkungan pembelajaran serta cara 

evaluasi yang diberikan di akhir kegiatan kelak.  

Guru yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru, atau 

memodifikasi yang sudah ada untuk disajikan dengan cara yang lebih menarik, 

sehingga anak merasa senang mengikuti pelajaran yang diberikan.  

Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan 

materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar 
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yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini 

dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang 

tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih 

terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari 

aktivitas pembelajarannya yang diberikan guru mulai awal hingga akhir 

pelajaran. Untuk memahami secara lebih jauh tentang esensi modifikasi 

tersebut maka kita harus mempunyai pemahaman tentang apa yang 

dimodifikasi serta mengapa harus dimodifikasi.  

 

2.1.6.2   Aspek yang Dimodifikasi 

Beberapa aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan 

guru tentang: tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan , dan 

evaluasinya. Khusus dalam penjas, disamping pengetahuan dan pemahaman 

yang baik tentang tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan 

evaluasi, keadaan fasilitas, perlengkapan dan media pengajaran penjas yang 

dimiliki oleh sekolah akan mewarnai kegiatan pembelajaran itu sendiri.  

Seperti telah dibahas bahwa minimnya fasilitas dan perlengkapan 

pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-sekolah, menuntut guru penjas 

untuk lebih kreatif dalam memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan 

fasilitas dan perlengkapan yang ada, sesuai dengan kondisi siswa dan 

sekolahnya. Halaman sekolah, taman, ruangan kosong, parit, selokan dan 

sebagainya yang ada di lingkungan sekolah dapat direkayasa dan 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan jasmani. 
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Dengan melakukan modifikasi fasilitas maupun perlengkapan tersebut 

sebenarnya tidak akan mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan 

pelajaran pendidikan jasmani melainkan sebaliknya, siswa lebih aktif karena 

siswa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, dengan pendekatan bermain 

dalam suasana riang gembira. 

 

2.1.6.3   Perlunya Modifikasi Sarana Pembelajaran 

Rusli Lutan (1988) menyatakan: Modifikasi dalam mata pelajaran 

pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar:  

1. Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran  

2. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi  

3. Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar  

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada di dalam 

kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, 

afektif dan psikomotorik anak.  

Aussie (1996), mengembangkan modifikasi di Australia dengan 

pertimbangan:  

1. Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang  

dewasa.  

2. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan 

mengurangi cedera pada anak. 

3. Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan 

anak lebih cepat dibanding dengan peralatan standard untuk orang dewasa,  
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4. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan 

pada anak-anak dalam situasi kompetitif.  

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi 

dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. Karena pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap 

perkembangan dan karakteristik anak, sehingga anak akan mengikuti pelajaran 

pendidikan jasmani dengan senang dan gembira..  

Dengan melakukan modifikasi, guru penjas akan menyajikan materi 

pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah dan disederhanakan tanpa harus 

takut kehilangan makna dan apa yang akan diberikan. Anak akan lebih leluasa 

bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dimodifikasi.  

 

2.1.6.4   Modifikasi Tujuan Pembelajaran  

Aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan guru 

tentang: tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. 

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan pula dengan tujuan pembelajaran,  

dari mulai tujuan yang paling rendah sampai dengan tujuan yang paling tinggi. 

Modifikasi tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara membagi 

tujuan pembelajaran ke dalam tiga komponen yakni: tujuan perluasan, tujuan 

penghalusan dan tujuan penerapan.  

1) Tujuan perluasan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan 

bentuk atau wujud keterampilan yang dipelajarinya tanpa memperhatikan 
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aspek efisiensi atau efektifitasnya. Misalnya : siswa dapat mengetahui dan 

melakukan gerakan menolak  dalam tolak peluru. Dalam contoh ini tujuan 

lebih banyak menekankan agar siswa mengetahui esensi menolak melalui 

peragaan.Dalam kasus ini peragaan tidak mempermasalahkan apakah 

lompat itu sudah dilakukan secara efektif, efisien atau belum, yang penting 

adalah siswa dapat melakukan peragaan berbagai bentuk gerakan 

melompat dengan ataupun tanpa alat bantu, yang pada akhirnya siswa 

mengetahui esensi wujud lompat dalam cabang olahraga atletik.  

2) Tujuan penghalusan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih   

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan 

gerak secara efisien. Misalnya: Siswa mengetahui dan melakukan gerak 

melompat dengan  mentransfer kecepatan awalan ke dalam tolakannya. 

Pada level ini wujud tolakannya sudah menekankan pada esensi efisiensi 

gerak menolak (misalnya: menggunakan kaki terkuat saat melompat, lutut 

agak ditekuk saat menolak dan meluruskan lutut pada saat lepas dari 

tangan, dansebagainya) melalui peragaan.  

Tujuan penerapan maksudnya tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan tentang efektif 

tidaknya gerakan yang dilakukan melalui kriteria tertentu sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa. Misalnya siswa mengetahui efektifitas gerak 

menolak yang dipelajarinya  berdasarkan ketepatan  awalan, menolak 

(tolakan) dan akhiran pada gerakan tolak peluru. Siswa dapat mengetahui 

dan menemukan sendiri gerak awalan berapa meter yang tepat cepat 
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sehingga ia dapat melakukan tolakan secara tepat dan konsisten pada 

tolakannya. 

Tujuan pembelajaran nomor tolak peluru pada contoh tersebut antara  

lain:  

- Siswa mengetahui dan dapat melakukan berbagai bentuk tolakan  

- Siswa mengetahui dan dapat melakukan konsep gerak dasar tolak 

peluru yang efisien  

- Siswa mengetahui jarak awalan standar untuk melakukan tolakan 

- Siswa mengenal gaya yang digunakan pada saat menolak 

- Siswa mengetahui standar kemampuan yang sudah dimilikinya 

dibandingkan derngan standar yang seharus nya ia miliki.  

Aspek lain yang perlu diperhatikan guru adalah, siswa tidak harus 

terburu-buru mendapatkan aktivitas belajar yang jauh di atas 

kemampuannya, sehingga menyebabkan siswa jadi jenuh atau frustasi. 

Sebaliknya guru juga tidak selalu memberikan aktivitas belajar yang 

terlalu mudah bagi siswa terampil, akan tetapi selalu memberikan aktivitas 

sesuai dengan perkembangan siswa.  

 

2.1.6.5   Modifikasi Materi Pembelajaran  

Modifikasi materi pembelajaran ini dapat di klasifikasikan ke dalam: 

• Komponen keterampilan (skill).  

Materi pembelajaran penjas dalam kurikulum pada dasarnya 

merupakan keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari siswa. Guru 
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dapat memodifikasi keterampilan tersebut dengan cara mengurangi atau 

menambah tingkat kesulitan dengan cara menganalisa dan membagi 

keterampilan keseluruhan ke dalam komponen-komponen , lalu 

melatihnya perkomponen. Berlatih perbagian ini akan kurang bermakna 

apabila siswa belum tahu ujud gerak secara keseluruhan. Oleh karena itu 

berikan gambaran secara keseluruhan terlebih dahulu dengan demonstrasi 

guru atau bimbinglah siswa melakukan gerak keseluruhan.  

• Klasifikasi Keterampilan (skill).  

Materi pembelajaran dalam bentuk keterampilan yang akan 

dipelajari siswa dapat disederhanakan berdasarkan klasifikasi 

keterampilannya dan memodifikasinya dengan jalan menambah atau 

mengurangi tingkat kesulitannya. Klasifikasi keterampilan tersebut yaitu:  

- Close skill (keterampilan tertutup)  

- Close skill pada lingkungan yang berbeda  

- Open skill (kerampilan terbuka), dan  

- Keterampilan permainan  

Close skill merupakan tingkat keterampilan yang paling sederhana, 

sementara keterampilan permainan merupakan tingkatan yang paling 

tinggi, termasuk di dalamnya permainan berbagai kecabangan olahraga. 

Dalam tingkatan ini pemain selain dituntut menguasai berbagai skill yang 

diperlukan untuk melakukan permainan, mengkombinasikan skill yang 

berbeda, juga harus menguasai berbagai strategi, baik ofensif maupun 

difensif.  
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• Kondisi Penampilan.  

Guru dapat memodifikasi kondisi penampilan (skill) dengan cara 

mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. 

Misalnya tinggi rendahnya kecepatan penampilan, tinggi rendahnya 

kekuatan penampilan, melakukan di tempat atau bergerak, maju ke depan 

atau ke segala arah, dikurangi atau ditambah peraturannya. Contoh 

tersebut seringkali didapat dalam gerak manipulatif misalnya : melempar, 

menangkap, atau memukul dan permainan. Memodifikasi berat ringannya, 

besar kecilnya, panjang pendeknya, maupun menggantinya dengan 

peralatan lain, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan penjas.  

• Penataan Ruang Gerak.  

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan cara menata ruang gerak siswa dalam 

kegiatannya. Misalnya : melakukan, lempar sasaran dengan bola plastik di 

halaman sekolah atau bermain di ruang kecil atau besar.  

• Jumlah Siswa yang Terlibat.  

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa 

yang terlibat dalam melakukan tugas ajar tersebut. Misal: belajar tolak 

peluru bertiga, berempat dst.  

 

2.1.7 Alat Bantu Pembelajaran 

2.1.7.1   Pengertian Alat Bantu Pembelajaran 
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Alat bantu merupakan alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat 

peraga karena berfungsi untuk membantu dan mempraktikan sesuatu dalam 

proses pendidikan pengajaran. 

Jelas pula pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. Dengan 

perkataan lain, alat peraga ini dimaksud untuk mengarahkan indera sebanyak 

mungkin suatu objek sehingga mempermudah persepsi. 

Manfaat alat bantu pembelajaran menurut Soekidjo (2003) yang 

dikutip Agus Kristiyanto secara terperinci manfaat alat peraga antara lain 

sebagai berikut : 

1) Menimbulkan minat sasaran pendidikan 

2) Mencapai sasaran yang lebih banyak 

3) Membantu mengatasi hambatan bahasa 

4) Merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan-pesan   

5) Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat 

6) Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang 

diterima kepada orang lain 

7) Mempermudah penyampaian bahan pendidikan/informasi oleh para 

pendidik pelaku pendidikan 

8) Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. 

2.1.7.2   Syarat Alat Bantu Pembelajaran Yang Baik 

Sesuatu alat pembelajaran dikatakan baik, apabila mempunyai tujuan 

pendidikan untuk mengubah pengetahuan, pengertian, pendapat dan konsep-
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konsep, mengubah sikap dan persepsi, menanamkan tingkah laku/kebiasaan 

yang baru. Selain itu alat bantu harus efisien dalam penggunaannya, dalam 

waktu singkat dapat mencakup isi yang luas dan tempat yang diperlukan tidak 

terlalu luas. Penempatan alat bantu perlu diperhatikan ketepatannya agar dapat 

diamati dengan baik oleh siswa.  

Efektif artinya memberikan hasil guna yang tinggi ditinjau dari segi 

pesannya dan kepentingan siswa yang sedang belajar, sedangkan yang 

dimaksud dengan komunikastif ialah bahwa media tersebut mudah untuk 

dimengerti maksudnya, sehingga membuat siswa menjadi lebih mudah dalam 

membantu  menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Agus 

Kristiyanto (2010: 129-130). 

 

2.1.7.3   Pembelajaran Tolak Peluru Menggunakan Alat Bantu Bola Plastik 

Pembelajaran menggunakan bola plastik merupakan bentuk belajar 

tolak peluru yang pelaksanaannya sebuah peluru diganti oleh bola pastik 

sehingga menjadi ringan. Dengan bola plastik, saat pembelajaran siswa tidak 

akan mengalami kesulitan dan ketakutan dalam mempraktekan gerakannya 

karena ringan dan bentuknya tidak beda jauh dengan peluru. Sehingga siswa 

akan terpacu untuk melakukan gerakan-gerakan dasar menolak. Salah satu 

bentuk kegiatannya adalah tampak seperti gambar dibawah ini, yaitu 

menolakan bola plastik baik secara perorangan maupun kelompok. Gambar di 

bawah ini sebagai contoh pembelajaran menggunakan bola plastik untuk 

mengganti peluru yang sebenarnya. 
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Gambar. 6 Bentuk pembelajaran tolak sasaran. 
(Sumber: Buku Dasar-dasar atletik PPDO2101) 
 

Pembelajaran lain dengan menggunakan bola plastik salah satu bentuk 

kegiatannya adalah tampak seperti gambar dibawah ini, permainan Bola Tembak.  

 

 Gambar. 7 Pembelajaran gerak menolak dalam bentuk permaianan 
Bola Tembak (menolak bola mengenai teman) 

 
Menurut Evelyn 1.Schurr (1980: 23-27) karakteristik anak SD kelas V 

adalah: (pengembangan koordinasi lebih tinggi, dalam bermain anak laki-laki 

lebih semangat, skill dan fisik yang baik adalah penting pada penerimaan sosial, 

kesetiaan pada kelompoknya tinggi, pertumbuhan otot pada anak laki-laki 

meningkat dan anak perempuan kebanyakan dalam masa puber). 

 

2.2   Hipotesis  

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Media modifikasi dari bola plastik dapat 

meningkatkan efektivitas belajar tolak peluru pada siswa  kelas V SD Negeri 01 

Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 01 

Kertosari  Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

Keseluruhan siswa kelas 5 yang berjumlah 34 siswa, dengan rincian anak putra 

sebanyak 13 siswa dan  anak putri sebanyak 21 siswa. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti  (Suharsimi 

Arikunto 2006 : 131). 

Karena jumlah subyek dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka 

diambil total sampling. Obyek dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling, atau seluruh siswa kelas V SD Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang sebanyak 34 siswa, dengan rincian siswa putra sebanyak 13 

siswa dan siswa putri sebanyak 21 siswa. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Kertosari yang 

bertempat di Jalan Poncol Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang, kode pos 52371. 
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3.4   Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan dan mulai dilaksanakan pada 

bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2012. 

 

3.5 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 34 siswa yang terbagi 

atas 13 siswa putra dan 21 siswa putri.  

2. Guru, sebagai kolaborator, untuk melihat keberhasilan dalam  peningkatkan 

hasil belajar tolak peluru dengan  menggunakan media modifikasi bola plastik 

sebagai pengganti peluru di SD Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data  dalam penelitian ini , dilakukan dengan cara  

pertama menentukan sumber data terlebih dahulu yaitu siswa kelas 5 Sekolah 

Dasar Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 

pelajaran 2011/2012, kemudian menentukan jenis data, selanjutnya memilih 

teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, tes dan pengisian angket. Juga 

menentukan jenis instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 
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Tabel. 1 Teknik Pengumpulan Data 

No Sumber Data  Jenis Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 
Instrumen 

1 Siswa 
Aktivitas siswa 
dalam belajar Tolak 
Peluru 

Observasi 

Pedoman 
Observasi 

 

2 Guru 
Aktivitas guru dalam 
mengajar Tolak 
Peluru 

Observasi 

Pedoman 
Observasi  

 

3 Siswa Hasil Belajar siswa 

Tes Siswa 
melakukan awalan, 
Tolak Peluru, 
sikap akhir 

  

 

4 Siswa 

Respon siswa 
(tingkat Kepuasan 
Belajar) terhadap 
proses Belajar Tolak 
Peluru 

Penyebaran angket 
Angket kepuasan 
belajar siswa 

 

 
 
3.6.1 Persiapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Persiapan sebelum Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dan 

dibuat berbagai input instrument yang akan dikenakan untuk memberikan 

perlakuan dalam PTK, yaitu: 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Dengan kompetensi dasar mempraktikan variasi gerak dasar ke dalam 

modifikasi atletik, serta nilai semangat, sportivitas, percaya diri dan kejujuran.  

2. Perangkat pembelajaran yang berupa lembar pengamatan siswa berupa ceklist 

dan lembar evaluasi. 
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3. Dalam persiapan juga akan diurutkan siswa sesuai absen. 

 

3.6.2 Gambaran Umum Penelitian 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Alur PTK menurut Kemmis dan Taggart 
(Suharsimi, dkk. 2008: 16) 

 
Rancangan penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Prosedur atau 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 

kegiatan yang berbentuk siklus penelitian. Setiap siklus penelitian terdiri dari 

empat kegiatan pokok yaitu, perencanaan, tindakan pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. 

 

3.6.3 Prosedur Penelitian 

Langkah pertama menentukan metode yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu metode penelitian tindakan kelas. Langkah selanjutnya menentukan 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan

Refleksi 

Refleksi Pelaksanaan 

Perencanaan

Pelaksanaan SIKLUS II 

?

Pengamatan
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banyaknya tindakan dilakukan dalam siklus. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti akan melakukan tindakan-tindakan yang dalam pelaksanaannya 

berlangsung secara terus menerus dan tindakan-tindakan akan dilaksanakan dalam 

siklus yang peneliti berikan pada siswa yang peneliti jadikan subyek penelitian. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan PTK secara prosedurnya adalah 

dilaksnakan secara partisipatif atau kolaborator (guru,kepala sekolah,dosen 

dengan timnya) bekerja sama, mulai dari tahap orientasi dilanjutkan penyusunan 

rencana tindakan dilanjutkan pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama. Diskusi 

yang bersifat analitik yang kemudian dilanjutkan pada langkah reflektif-evaluatif 

atas kegiatan yang dilakukan pada siklus pertama, untuk kemudian 

mempersiapakan rencana modifikasi, koreksi, atau pembetulan, atau 

penyempurnaan pada siklus kedua dan seterusnya. 

Adapun prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan kelas, menurut 

Iskandar (2009: 67) yang di kutip olah Agus Kristianto (2010:138) 

1. Mengidentifikasi permasalahan umum 

2. Mengadakan pengecekan dilapangan 

3. Membuat perencanaan umum 

4. Mengembangkan tindakan pertama 

5. Mengobservasi, mengamati, mendiskusikan tindakan pertama 

6. Refleksi-evaluatif, dan merevisi atau memodifikasi untuk perbaikan dan 

peningkatan pada siklus kedua berikutnya.  

Untuk memperoleh hasil penelitian seperti apa yang diharapkan, prosedur 

penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 
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1. Tahap persiapan survey awal. 

Kegiatan yang dilakukan dalam survey ini oleh peneliti adalah mengobservasi 

sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. 

2. Tahap seleksi informan, menyiapkan instrumen dan alat. 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan yang meliputi: 

a. Menentukan subyek penelitian. 

b. Menyiapkan alat instrumen penelitian dan evaluasi. 

3. Tahap pengumpulan data dan treatment. 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data tentang: 

a. Hasil belajar tolak peluru melalui penerapan modifikasi alat. 

b. Kepuasan siswa terhadap pembelajaran tolak peluru. 

c. Ketepatan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

d. Alat bantu pembelajaran. 

e. Pelaksanaan pembelajaran. 

f. Semangat dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini analisis yang digunakan peneliti adalah deskripsi 

kualitatif. Teknik analisis tersebut dilakukan karena sebagian besar data yang 

dikumpulkan berupa uraian deskripsi tentang perkembangan proses pembelajaran, 

yaitu partisipasi siswa dalam pembelajaran tolak peluru melalui pendekatan 

modifikasi alat berupa bola plastik yang diisi pasir sebagai pengganti peluru yang 

sebenarnya. 

 a. Untuk menilai tes praktek 
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Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut  sehingga 

diperlukan rata-rata tes praktek dapat dirumuskan 

∑
∑=

N
X

X  

 Dengan   X         = Nilai rata-rata 

   ∑ X           = Jumlah semua nilai siswa 

∑N           = Jumlah siswa 

(Sumber : Buku Penilaian Pembelajaran Penjas PORA231) 

 b.  Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua  kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 

(Depdikbud, 1994) yaitu siswa telah tuntas belajar bila di kelas tersebut  mendapat 

85% yang telah mencapai daya serap dari sama  dengan.   

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100x
siswa

aruntasbelajSiswayangt
P

∑
∑=

 

Hasil tersebut kemudian ditafsirkan dengan ruang kualitatif, yaitu: 

76% - 100% = sangat baik 

56% - 75% = baik 

40% - 55% = cukup 

< 40%  = kurang
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Untuk mengetahui adanya peningkatan (gain) pada ketrampilan proses 

yang diamati pada setiap siklus, digunakan rumus Hake (Savinainen & 

Scott,2002). 

Hake’s normalized gain :  

Keterangan: 

g (gain)  = peningkatan ketrampilan proses siswa 

S awal   = rata-rata ketrampilan proses awal 

S akhir   = rata-rata ketrampilan proses akhir 

Savinainen & Scott (2002) mengklasifikasikan gain sebagai berikut: 

g-tinggi  : (g) > 0,7 

g-sedang  : 0,7 >  (g) > 0,3 

g-rendah  : (g) < 0,3 

 

5. Tahap penyusunan laporan. 

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari semua kegiatan mulai 

survey awal sampai dengan menganalisis data yang dilakukan pada waktu 

penelitian. 

 

3.6.4  Proses Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil 

belajar tolak peluru dengan menggunakan media modifikasi peluru dari bola 

plastik pada siswa kelas V SD Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami, 

Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. Adapun setiap tindakan upaya 
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untuk pencapaian tujuan tersebut dirancang dalam satu unit sebagai satu siklus. 

Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan interprestasi, analisis dan refleksi untuk perencanaan 

siklus berikutnya. Penelitian ini direncanakan dalam dua siklus.  

 

3.6.5 Rancangan siklus  Penelitian 

1. Rencana Penelitian 

Rencana yang disusun untuk penelitian ini , diawali dengan kegiatan studi   

awal, refleksi awal, pelaksanaan siklus penelitian, dan penarikan kesimpulan. 

2. Rancangan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) beralur dua siklus yang dilakukan pada 

minggu kesatu dan ketiga bulan Juni 2012  sebagai berikut: 

a. Siklus I. 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap  ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang terdiri 

dari  rencana pembelajaran 1, alat-alat pengajaran yang mendukung, 

lembar observasi pengelolahan model pembelajaran bermain dan lembar 

observasi aktivitas siswa.  

2) Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan  

pada     bulan Juni 2012. Dalam siklus I siswa   melakukan kegiatan 

aktivitas jasmani  atletik pada nomor tolak peluru. Pada kegiatan ini mulai 

pemanasan sampai kegiatan inti dengan model pembelajaran pendekatan  
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bermain. Pada saat pemanasan siswa  melakukan permainan Lomba Bola, 

seluruh siswa dibagi menjadi 5 kelompok, lalu baris bersaf. Jarak antar 

kelompok kurang lebih 2 meter, sedang jarak antar siswa satu dengan yang 

lainnya dalam satu baris kurang lebih satu meter. Setiap kelompok 

menunjuk satu siswa sebagai ketua regu masing-masing. Ketua regu 

masing-masing berdiri dihadapan kelompoknya sambil memegang satu 

bola dengan jarak kurang lebih 3 meter. Setelah semua siap guru memberi 

aba-aba dan membunyikan peluit. Ketua regu menolak bola keanggotanya 

dan anggotanya segera menangkap dan menolak kembali ke ketua regu 

dan ketua regu menangkap dan menolak kembali ke anggota berikutnya 

secara berurutan hingga anggota regu terakhir dan bola kembali kepada 

ketua regu masing-masing. Pemenang dalam permainan ini adalah ketua 

regu yang berhasil paling cepat menerima bola kembali dari anggotanya 

yang terakhir. Demikian permainan ini dapat diulang kembali dengan 

mengganti ketua regu. 

 Kemudian dilanjutkan dengan bermain  Bola Tembak yaitu siswa 

dibagi menjadi dua regu, regu yang satu berbaris membentuk lingkaran 

sedangkan regu yang satunya lagi berada didalam lingkaran tersebut. Cara 

bermainnya anak yang membentuk lingkaran berusaha menolak bola 

diarahkan ke temannya yang  yang berada didalam lingkaran, sedangkan 

anak yang jadi sasaran tolakan bola boleh menghindar namun apabila anak 

yang jadi sasaran tolak terkena bola maka anak tersebut bergabung 

menjadi  regu yang membentuk lingkaran, begitu seterusnya sampai anak 
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yang jadi sasaran tolakan bola habis. Dalam permainan ini menggunakan 

satu buah bola. Pada kegiatan inti siswa tidak langsung menggunakan 

peluru. Mereka tetap menggunakan bola plastik tetapi  arah tolakannya 

sudah menggunakan teknik tolak peluru, hal itu dilakukan secara berulang-

ulang biarkan mereka sambil bermain. Bagi  mereka yang tolakannya tepat 

kita berikan pujian. Bagi yang belum betul dan belum tepat, kita beri 

semangat supaya tidak kalah dengan yang lain. Setelah anak bisa 

membedakan teknik tolakan biasa dengan tolak peluru kita kenalkan 

dengan peluru yang sesungguhnya.  

Pada akhir siklus siswa mengisi angket sesuai dengan pengalaman 

belajar yang baru saja diikutinya, kolaborator melakukan pengamatan dan 

wawancara sesuai dengan cheklis yang sudah disiapkan tentang sejauh 

mana setiap siswa berperan dalam pembelajaran yang baru dilaksanakan.  

3)  Pengamatan ( Observasi ) 

Dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  

Sebagai  pengamat adalah peneliti dibantu oleh kolaboarator guru mata 

pelajaran sejenis. 

4)  Refleksi 

Hasil angket dari siswa dalam kegiatan pembelajaran tolak peluru  

dianalisa bersama-sama dengan kolaborator dan juga lembar pengamatan 

dari guru. 

b.  Siklus II.  

1)  Tahap Perencanaan 
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Pada tahap  ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang terdiri 

dari  rencana pembelajaran 2, dan alat-alat  pengajaran yang mendukung. 

Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi, lembar evalusai untuk siswa 

dan peneliti, pengelolahan model pembelajaran bermain dan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

2)  Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Dalam siklus kedua  kegiatanya bermain secara berkelompok, 

mereka bermain Bola Tembak tapi jumlah bola yang digunakan menjadi 2 

buah agar frekwensi gerakan menolak menjadi lebih banyak. Selama 

kegiatan pemanasan siswa diarahkan melakukan gerakan yang ada unsur 

lari dan menolak dengan menggunakan bola secara berpasangan atau 

kelompok. Pada kegiatan inti siswa tidak langsung menggunakan peluru. 

Biarkan mereka tetap menggunakan bola  tetapi  arah tolakannya sudah 

menggunakan teknik tolak peluru. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang 

biarkan mereka sambil bermain. Kalau  teknik tolakan dengan 

menggunakan bola sudah benar kita lombakan untuk menolak dengan 

peluru yang dimodifikasi  yaitu menggunakan bola plastik yang diisi pasir 

dengan tolakan sejauh- sejauhnya. Bagi mereka yang lemparannya jauh 

kita berikan pujian. Bagi yang belum betul dan belum jauh, kita beri 

semangat supaya tidak kalah dengan yang lain. Setelah mereka paham dan 

bisa membedakan teknik tolakan biasa dengan tolak peluru kita kenalkan 

dengan peluru yang sesungguhnya. Itupun kita buat dalam bentuk 

bermain,  faktor keamanan dan keselamatan tetap kita perhatikan. Pada 
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akhir siklus ini siswa diberikan angket yang telah disediakan kemudian 

diisi sesuai pengalaman belajar yang baru saja diikutinya, kolaborator 

melakukan pengamatan dan wawancara sesuai dengan cheklis yang sudah 

disiapkan tentang sejauh mana masing-masing siswa sudah berperan 

dalam pembelajaran, setelah itu kolaborator kembali mengadakan 

pengamatan sekaligus mengisi cheklis pengamatan yang sudah disiapkan 

secara klasikal tentang proses kegiatan belajar yang baru saja 

dilaksanakan. 

3)  Pengamatan ( Observasi ) 

Dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  

Sebagai    pengamat adalah peneliti dibantu oleh kolaboarator guru mata 

pelajaran sejenis. 

4)  Refleksi 

Hasil data kegiatan model pembelajaran bermain dianalisa bersama 

kolaborator  didiskusikan. Data yang diperoleh melalui angket siswa. 

Peneliti dan  kolaborator membandingkan hasil angket motivasi dari  hasil 

siklus II dengan hasil angket siklus I, serta mengetahui perubahan prilaku 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Survey Awal 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kegiatan survei untuk mengetahui keadaan nyata di lapangan. Hasil 

dari survei awal sebagai berikut: (1) siswa kelas 5 SD Negeri 01 Kertosari 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/ 2012 berjumlah 

34 siswa yang terdiri atas 13 siswa putra dan 21 siswa putri. Dilihat dari proses 

pembelajaran tolak peluru, dapat dikatakan proses pembelajaran dalam kategori 

kurang berhasil, sebab dari jumlah siswa 34 anak yang mengalami ketuntasan 

dalam belajar hanya 32 % atau 11 anak dengan KKM 70 sedangkan 23 anak 

belum tuntas  sebab mendapat nilai dibawah 70. (2) minat siswa dan tingkat 

ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran tolak peluru masih kurang, (3) 

model pembelajaran tolak peluru yang diterapkan selama ini masih monoton. 

Guru kesulitan menemukan model dan media pembelajaran yang tepat, guru 

kurang kreatif dalam menciptakan sarana pembelajaran. Hal ini mengakibatkan 

motivasi belajar siswa menurun, sehingga akan berdampak pada rendahnya 

kemampuan gerak dasar siswa, (4) terbatasnya sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk mendukung proses pembelajaran pendidikan jasmani. Hal ini 

terbukti dengan minimnya peralatan yang ada yaitu peluru hanya tersedia 2 buah 

dan digunakan untuk 34 siswa dalam pembelajaran, hal ini menjadi salah satu 

sebab  yang mengakibatkan tujuan yang ingin dicapai terhambat. 
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4.1.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran 

penjasorkes. Upaya peningkatan hasil belajar tolak peluru menggunakan media 

bola plastik pada siswa kelas V SD Negeri 01 Kertosari Ulujami Pemalang tahun 

pelajaran 2011/2012.Data penelitian yang diperoleh adalah data hasil belajar 

siswa pada aspek afektif, kognitif, psikomotorik, data hasil observasi siswa dan 

hasil pengamatan. Data hasil belajar siswa ada juga data aktifitas siswa, 

pengamatan serta efektif, kognitif, maupun psikomotorik yang disajikan dalam 

dua siklus sebagai berikut: 

 

4.1.2 Siklus I 

4.1.2.1 Hasil Pemahaman Siswa Aspek Kognitif 

Pemahaman siswa pada aspek kognitif dalam pembelajaran teknik dasar 

tolak peluru dengan media bola plastik pada siklus I dapat dilihat padaTabel 2 

berikut: 

Tabel 2. Pemahaman Siswa (Aspek Kognitif) pada siklus I 

Kriteria 
Siklus 1 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 6 17.64% 

Baik 10 29.41% 

Cukup 8 23.52% 

Kurang 10 29.41% 

Jumlah 34 100% 
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Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam pembelajaran tolak peluru 

dengan bola plastik pada aspek kognitif pada siklus 1 diketahui bahwa siswa 

tergolong dalam kreteria kurang  10 siswa atau sebanyak 29.41 %, yang masuk 

kategori cukup sebanyak 8 siswa atau  23.52 %, yang masuk kategori baik 

sebanyak 10 siswa atau 29,41% , yang  termasuk katagori baik sekali sebanyak 6 

siswa atau 17,64%. Ini menunjukan pemahaman siswa dalam konsep gerak  dalam 

pembelajaran tolak peluru menggunakan bola plastik pada siklus 1 belum 

memenuhi indikator sebesar 85 % siswa termasuk  dalam kriteria pemahaman 

yang baik. 

 

4.1.2.2 Unjuk Kerja tolak peluru aspek Psikomotor  

Hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru dengan menggunakan bola 

plastik pada siklus I dapat dilihat pada tabel 3 berikut :  

 

Tabel 3. Hasil unjuk kerja tolak peluru pada siklus 1 aspek psikomotor. 

 

Kriteria 
Siklus I 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 0 0.00 % 

Baik 7 20.58 % 

Cukup 17 50.00 % 

Kurang  10 29.41 % 

Jumlah 34 100 % 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa siswa tergolong dalam kriteria baik 

sekali 0 siswa atau sebanyak  0.00%, tergolong baik 7 siswa atau 20.58%, 

tergolong cukup 17 siswa atau 50.00%, dan tergolong kurang 10 siswa atau 

29.41%. 

 

4.1.2.3  Hasil Perilaku Siswa  

Hasil perilaku siswa dalam pembelajaran teknik dasar tolak peluru dengan 

menggunakan bola plastik pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel 4 berikut : 

 

Tabel 4. Hasil Perilaku Siswa pada Siklus I 

Kriteria 
Siklus I 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 8 23.52% 

Baik 10 29.41% 

Cukup 12 35.29% 

Kurang  4 11.76 % 

Jumlah 34 100% 

 

Dari tabel tanggapan siswa diatas diketahui bahwa siswa yang masuk 

kategori baik sekali sebanyak 8 siswa atau 23.52%, kategori baik sebanyak 10 

siswa atau 29.41%, kategori cukup ada 12 siswa atau 35.29%, dan masuk kategori 

kurang sebanyak 4 siswa atau 11.78%. 
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4.1.2.4  Hasil Observasi  

Hasil Observasi aktivitas perilaku siswa (aspek afektif) dalam 

pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan bola plastik pada siklus 1 dapat 

dilihat pada tabel 5 berikut:  

Tabel 5 .  Hasil Observasi perilaku siswa pada siklus I 

Kriteria 
Afektif Kognitif Psikomotor 

F % F % F % 

Baik Sekali 8 23.52% 6 17.64% 0 0.00 % 

Baik 10 29.41% 10 29.41% 7 20.58 % 

Cukup 12 35.29% 8 23.52% 17 50.00 % 

Kurang 4 11.76% 10 29.41% 10 29.41 % 

Jumlah 34 100% 34 100% 34 100 % 

 
Dari tabel Hasil Observasi aktivitas perilaku siswa dalam pembelajaran 

tolak peluru dengan menggunakan bola plastik pada siklus 1 dapat diketahui aspek 

afektif sudah termasuk baik  sebanyak  30 siswa atau 88.23 % tuntas .Pada aspek 

kognitif sebanyak 24 siswa atau 70.58% tuntas, sedangkan pada aspek psikomotor  

ada 24 siswa atau 70.58% yang tuntas. Sehingga secara keseluruhan masih perlu 

dilakukan pembenahan atau refleksi  karena masih belum mencapai katagori baik 

sebanyak 85 % secara Klasikal. 

 

4.1.2.5 Tanggapan Siswa  

Tanggapan Siswa terhadap  pembelajaran tolak peluru dengan 

menggunakan bola plastik pada siklus 1 dapatdilihat pada tabel 6 berikut : 
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Tabel 6. Tanggapan siswa pada siklus I 

Kriteria 
Siklus I 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 20 58.82% 

Baik 6 17.64% 

Cukup  8 23.52% 

Kurang  0 0.00% 

Jumlah 34 100% 

 

Dari tabel tanggapan siswa terhadap  pembelajaran tolak peluru 

menggunakan bola plastik pada siklus 1 sebanyak  20 atau  58.82 % memberikan 

tanggapan yang baik sekali dan sebanyak 6 siswa atau  17.64 % memberikan 

tanggapan yang cukup, sedang 8 siswa atau 23.52% memberikan tanggapan 

cukup. 

 

4.1.2.6 Hasil Kuesioner  Aspek Kognitif  

Hasil kuesioner aspek kognitif terhadap pembelajaran tolak peluru 

menggunakan bola plastik pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel 7 berikut:  

Tabel 7. Hasil Kuesioner  Aspek Kognitif pada siklus 1 

Kriteria 
Siklus I 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 17 50.00% 

Baik 15 44.11% 
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Cukup 2 5.88% 

Kurang 0 0.00% 

Jumlah 34 100% 

 

Dari tabel tanggapan siswa terhadap  pembelajaran tolak peluru 

menggunakan bola plastik pada siklus 1 sebanyak  17 siswa atau 50 % 

memberikan tanggapan yang baik sekali, sebanyak 15 siswa atau  44.11 % 

memberikan tanggapan yang baik, dan 2 siswa atau 5.88% memberikan tanggapan 

cukup. 

 

4.1.2.7 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan observasi tindakan I tersebut, peneliti dan kolaborator 

melakukan analisis dan refleksi sebagai berikut: (1) jumlah dan frekuensi 

pertemuan pada siklus I telah menunjukkan hasil yang sesuai, (2) pelaksanaan 

proses belajar mengajar telah sesuai dengan rencana yang dibuat pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I, (3) tes awal untuk mengetahui 

kemampuan siswa pada awal sebelum mendapatkan tindakan, (4) model 

pembelajaran yang ditetapkan oleh peneliti dan kolaborator mampu mengatur 

kondisi kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih 

maksimal, (5) hasil pekerjaan siswa pada pelaksanaan siklus I belum 

menunjukkan hasil yang maksimal, masih banyak  siswa yang mendapat nilai 

kurang, sehingga dilanjutkan ke siklus II, (6) keberhasilan dalam pelaksanaan 

tindakan pada siklis I, akan dipertahankan dan ditingkatkan, (7) dalam 
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mengantisipasi kelemahan dan kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan 

tindakan I, maka disusun langakah antisipasif yakni: a) siswa diminta mengingat 

gerak dasar tolak peluru sesuai yang telah diajarkan, b) peneliti dan kolaborator 

memberikan reward bagi siswa yang dapat melakukan gerak dasar  secara benar, 

c) peneliti tidak hanya berada di depan saja saat memberikan penjelasan kepada 

siswa. Peneliti juga harus memonitor siswa yang berada di bagian belakang, agar 

mereka juga ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar, d) peneliti  dan 

kolaborator sepakat menyusun tindakan perbaikan dan menganulir sebagian 

materi yang dianggap  sudah dapat dilaksanakan siswa dengan baik. 

 

4.1.3 Siklus II 

4.1.3.1 Hasil Pemahaman Siswa Aspek Kognitif 

Pemahaman siswa pada aspek kognitif dalam pembelajaran tolak peluru 

menggunakan bola plastik pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 8. berikut: 

Tabel 8. Pemahaman Siswa (Aspek Kognitif) pada siklus II 

Kriteria 
Siklus II 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 10 29.41 % 

Baik 13 38.23 % 

Cukup  9 26.47 % 

Kurang  2 5.88 % 

Jumlah 34 100  % 
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Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam tolak peluru menggunakan 

bola plastik  pada aspek kognitif pada siklus II diketahui bahwa siswa tergolong 

dalam kreteria baik sekali 10  siswa atau 29.41 %, tergolong dalam kreteria baik  

13 siswa atau sebanyak 38.23%, kategori cukup sebanyak 9 siswa atau  26,47 %, 

kategori kurang sebanyak 2 siswa atau 5,88%. Ini menunjukan pemahaman siswa 

dalam konsep gerak  dalam tolak peluru  pada siklus II memenuhi indikator 

sebesar 95 % siswa termasuk  dalam kriteria pemahaman yanag baik  

 

4.1.3.2 Unjuk Kerja Teknik Dasar tolak peluru dengan menggunakan bola 

plastik aspek Psikomotor. 

Hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru dengan menggunakan bola 

plastik pada siklus II dapat dilihat pada tabel 9 berikut :  

 

Tabel 9.Hasil unjuk kerja tolak peluru pada siklus II. 
 

Kriteria 
Siklus II 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 3 8.82 % 

Baik  11 32.35 % 

Cukup  16 47.05 % 

Kurang  4 11.76 % 

Jumlah 
34 100 % 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa 3 siswa tergolong dalam kriteria baik 

sekali atau 8.82 %, tergolong baik 11 siswa atau  32.35%, tergolong cukup 16 

siswa atau 47.05 %, tergolong kurang 4 siswa atau 11.76 %.  Ini menunjukan hasil 

unjuk kerja teknik dasar tolak peluru dengan menggunakan bola plastik pada 

siklus 2  telah memenuhi indikator  sebesar 88 % siswa termasuk dalam kriteria 

efektif.  

 

4.1.3.3  Hasil Perilaku Siswa  

Hasil perilaku siswa dalam pembelajaran tolak peluru dengan 

menggunakan bola plastik pada siklus II dapat dilihat pada tabel 10 berikut : 

 

Tabel 10. Hasil Perilaku Siswa siklus II 

No Keterangan frekuensi persentase 

1. Baik Sekali 3 8.82 % 

2. Baik 11 32.35 % 

3. Cukup  16 47.05 % 

4. Kurang  4 11.76 % 

 Jumlah 34 100 % 

 

Dari tabel diatas maka pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan 

bola plastik memperoleh tanggapan yang baik. Hal ini terlihat bahwa 3 siswa  
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masuk kategori baik sekali (8.82 %), 11 siswa masuk kategori baik (32.35 %), dan 

16 siswa masuk kategori cukup (47.05 %). 

 

4.1.3.4  Hasil Observasi  

Hasil Observasi aktivitas perilaku siswa (aspek afektif) dalam 

pembelajaran tolak peluru menggunakan bola plastik pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel  11 berikut:  

Tabel 11 .  Hasil Observasi perilaku siswa pada siklus II 

Keterangan 
Afektif Kognitif Psikomotor 

F % F % F % 

Baik Sekali 13 38.23% 10 29.41 % 
3 8.82 % 

Baik 10 29.41% 13 38.23 % 
11 32.35 % 

Cukup  11 32.35% 9 26.47 % 
16 47.05 % 

Kurang  0 0.00% 2 5.88 % 
4 11.76 % 

Jumlah 28 100% 34 100  % 
34 100 % 

 

Dari tabel  Hasil Observasi aktivitas perilaku siswa dalam pembelajaran 

tolak peluru menggunakan bola plastik  pada siklus II dapat diketahui aspek 

afektif sudah termasuk baik sekali  sebanyak  26 siswa atau 96 %,dan 2 siswa 

(4%) masuk kategori baik .Pada aspek kognitif 10 siswa (29.41%) masuk katagori 

baik sekali, 13 siswa (38.23 %) masuk kategori baik, dan 9 siswa (26.47 %) 

masuk kategori cukup. Sedangkan pada aspek psikomotor sangat  baik 8.82 %, 
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baik 32.35 % dan cukup 47.05 %. Sehingga secara keseluruhan mencapai katagori 

baik sebanyak 85 % secara klasikal. 

 

4.1.3.5 Tanggapan Siswa  

Tanggapan Siswa terhadap  pembelajaran tolak peluru dengan 

mennggunakan bola plastik pada siklus II dapat dilihat pada tabel 12 berikut :  

Tabel 12. Tanggapan Siswa terhadap  pembelajaran tolak peluru siklus 2 

Kriteria 
Siklus 2 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 25 73.52% 

Baik 7 20.58% 

Cukup  2 5.88% 

Kurang  0 0.00% 

Jumlah 34 100% 

 

Dari tabel diatas sebanyak  25 siswa  atau  73.52 % memberikan 

tanggapan yang baik sekali dan sebanyak 7 siswa atau  20.58 % memberikan 

tanggapan yang baik,  pada siklus II terjadi peningkatan tanggapan siswa. 

 

4.1.3.6 Hasil Kuesioner  Aspek Kognitif  

 

Hasil kuesioner aspek kognitif terhadap  pembelajaran tolak peluru 

menggunakan bola plastik pada siklus II dapat dilihat pada tabel 13 berikut:  
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Tabel 13. Hasil kuesioner aspek kognitif pada siklus II 

Kriteria 
Siklus II 

Frekuensi Persentase 

Baik Sekali 26 76.47% 

Baik 8 23.52% 

Cukup  0 0.00% 

Kurang  0 0.00% 

Jumlah 34 100% 

 

Dari tabel diatas sebanyak 26 atau 76.74 % memberikan tanggapan sangat  

baik sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa merespon dengan sangat baik 

materi pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan bola plastik. 

 

4.1.3.7 Refleksi Siklus II 

Berdasarkan observasi tindakan II tersebut, peneliti dan kolaborator 

melakukan analisis dan refleksi sebagai berikut: (1) jumlah dan frekuensi 

pertemuan pada siklus II telah menunjukkan hasil yang sesuai, (2) pelaksanaan 

proses belajar mengajar telah sesuai dengan rencana yang dibuat pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II, (3) model pembelajaran dengan 

memodifikasi yang diterapkan oleh peneliti dan guru mampu mengatur kondisi 

kelas, sehingga proses belajar mengajar serta transfer materi dapat berlangsung 

lebih maksimal, serta penguatan materi yang dilakukan pada siklus II dapat 

terlaksana dengan baik, (4) melihat hasil yang diperoleh pada tindakan II maka 
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Penelitian Tindakan Kelas telah memenuhi target dari rencana target yang telah 

ditentukan. Dan dirasa sudah optimal sesuai dengan yang diharapkan. 

 

4.1.4. Perbandingan hasil observasi siklus I dan II 

4.1.4.1. Hasil analisis pemahaman siswa (kognitif) 

Data hasil pengamatan unjuk kerja psikomotor diperoleh hasil seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 14. Pemahaman siswa aspek kognitif 

Kognitif 
Siklus I Siklus II 

70.57% 94,11% 

 
Hasil pemahaman siswa pada siklus I dan II kemudian dianalisis dengan rumus 

Hake’s normalized gain sebagai berikut: 

Rata-rata siklus I :  

Rata-rata siklus II :  

Hake’s normalized gain :  

  

Dan kriteria gain : tinggi (height gain), yang berarti bahwa pemahaman siswa 

terhadap materi tolak peluru selama siklus I dan II meningkat secara signifikan. 

 

4.1.4.2. Hasil pengamatan keterampilan unjuk kerja siswa (psikomotor) 

Keterampilan unjuk kerja psikomotor yang diamati selama siswa 

melakukan kegiatan pembelajaran tolak peluru yang dilaksanakan selama dua 
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siklus.Data hasil pengamatan unjuk kerja psikomotor diperoleh hasil seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 15. Pemahaman siswa aspek psikomotor 

Psikomotor 
Siklus I Siklus II 

  

 

Hasil yang diperoleh dari pengamatan unjuk kerja psikomotor pada siklus I dan II 

kemudian dianalisis dengan rumus Hake’s normalized gain sebagai berikut: 

Rata-rata siklus I :  

Rata-rata siklus II :  

Hake’s normalized gain :  

  

Dan kriteria gain : sedang (medium gain), yang berarti bahwa keterampilan unjuk 

kerja psikomotor selama siklus I dan II  ada peningkatan.  

 

4.1.4.3. Hasil pengamatan perilaku siswa (afektif) 

Hasil pengamatan afektif siswa selama proses pembelajaran tolak peluru  pada 

siklus I dan II diperoleh hasil seperti pada tabel berikut: 

Tabel 16. Pengamatan perilaku siswa 

Afektif 

Siklus I Siklus II 

88.22% 100% 
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Hasil yang diperoleh dari pengamatan unjuk kerja psikomotor pada siklus I dan II 

kemudian dianalisis dengan rumus Hake’s normalized gain sebagai berikut: 

Rata-rata siklus I :  

Rata-rata siklus II :  

Hake’s normalized gain :  

  

Dan kriteria gain  tinggi (height gain), yang berarti bahwa keterampilan unjuk 

kerja psikomotor selama siklus I dan II  terjadi peningkatan yang signifikan. 

Hasil analisis tanggapan/respon siswa terhadap modifikasi pada tabel dibawah ini: 

Tabel 17. Tanggapan siswa 

No Pertanyaan 
Nilai rata-rata respon 
Siklus I Siklus II 

1 Apakah kamu merasa senang dengan 
pembelajaran tolak peluru menggunakan bola 
plastik yang diisi pasir? 

82.35% 94.11% 

2 Apakah kamu merasa lebih mudah melakukan 
tolak peluru dengan menggunakan bola plastik 
yang diisi pasir? 

64.70% 88.23% 

3 Apakah kamu merasa lebih sulit melakukan tolak 
peluru dengan menggunakan bola plastik yang 
diisi pasir 

82.35% 91.17% 

4 Apakah kamu lebih suka melakukan tolak peluru 
menggunakan bola plastik yang diisi pasir 
dibandingkan dengan peluru besi? 

76.47% 88.23% 

5 Apaka Apakah  kamu tahu bentuk lapangan tolak 
peluru? 
 

5.88% 90.00% 

6 ApakaApakah  kamu tahu berat peluru untuk 
anak putra? 
 

61.76% 84.00% 
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7 ApakaApakah kamu tahu berat peluru untuk 
anak putri? 
 

50.00% 84.00% 

8 Apakah kamu cepat bosan melakukan tolak 
peluru menggunakan bola plastik yang diisi 
pasir? 

82.35% 91.17% 

9 Apakah bola plastik  yang digunakan sebagai 
peluru licin saat dipegang ? 76.47% 84.00% 

10 Apakah warna-warni bola plastik  yang 
digunakan sebagai peluru membuat kamu tertarik 
untuk belajar tolak peluru? 

64.70% 82.35% 

11 Apakah bola plastik yang sama besarnya dengan 
ukuran peluru besi sudah pas digunakan sebagai 
pengganti peluru besi? 

26.47% 26.47% 

12 Apakah dirumah kamu akan mencoba 
melakukan tolak peluru menggunakan bola 
plastik? 

64.70% 82.35% 

13 Apakah kamu bisa membuat peluru dari bola 
plastik yang diisi pasir? 

64.70% 94.11% 

14 Jika Pak guru menyuruh kamu membuat peluru 
dari bola plastik yang diisi pasir, apakah kamu 
akan melaksanakannya? 

82.35% 88.23% 

 
Rat-rata 63.23% 77.15% 

 

 

4.2. Pembahasan 

Setelah dilaksanakan pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan bola 

plastik untuk meningkatkan hasil belajar tolak peluru maka penjabaran proses 

pembelajaran senagai berikut: 

 

4.2.1. Siklus I 

Tahap-tahap yang dilaksanakan pada silklus ini sebagai berikut: 
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4.2.1.1 Perencanaan 

 Peneliti dan guru mitra melakukan perencanaan pembelajaran pendidikan 

penjasaorkes melalui modifikasi bola plastik pada materi tolak peluru dengan 

menggunakan, menyusun rencana pembelajaraan, menyiapkan alat evaluasi, 

lembar kinerja peneliti dan lembar observasi siswa. 

4.2.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dengan materi tolak peluru  

kepada siswa terdiri 2 pertemuan .Pertemuan pertama peneliti menjelaskan teknik 

dasar yang diterapkan dalam tolak peluru. Peneliti mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan menanyakan kembali materi yang sudah dipelajari siswa 

pada pertemuan sebelumnya.Peneliti juga member motivasi sehingga siswa 

tertarik dan memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dibahas.Pada 

pertemuan kedua peneliti melanjutkan presentasi gerak dasar tolak peluru.Peneliti 

menggunakan metode Tanya jawab agar siswa aktif dalam proses belajar 

kemudian siswa belajar dalam me;akukan praktek tolak peluru.Setelah akhir 

pembelajaran siswa diberi tes akhir siklus I praktek gerak dasar tolak peluru yang 

dimodifikasi.Hasil pemahaman siswa (aspek kognitif) pada siklus I masih 

banyaknya siswa yang termasuk dalam kategori kurang pada pertermuan I yaitu 

sebanyak 10 atau 29,41%. Sedangkan pada hasil unjuk kerja tolak peluru juga 

masih ditemukan siswa yang kurang yaitu sebanyak 10 siswa (29,41%). Maka 

perlu dilakukan refleksi untuk mengatasi kekurangan proses pembelajaran pada 

siklus I, sehingga pada siklus selanjutnya diharapkan siswa pada  unjuk kerja 
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siklus ke 2  yang kategori baik sekali dan baik akan meningkat  sehingga tingkat 

ketuntasan klasikal sebesar 85 % bisa tercapai. 

 

4.2.1.3 Observasi 

 Saat pembelajaran tim observer melakukan pengamatan terhadap jalanya 

proses pembelajaran . Selain mengamati PBM, tim observer juga mengalisis data 

yang diperoleh pada siklus I yang berupa hasil tes akhir siklus I dan lembar 

pengamatan tindakan guru. Pada hasil observasi pembelajaran siklus I prosentase 

siswa yang memperhatikan saat proses pembelajaran sejumlah 55.00% pada aspek 

afektif,namun pada aspek kognitif baru mencapai 49,00% siswa yang termasuk 

dalam kategori yang cukup baik. Sedangkan pada aspek psikomoterik diperoleh 

hasil tingkat keaktifan siswa sebanyak 70,00%. 

4.1.2.4  Refleksi 

Dari tabel 2,terlihat bahwa secara klasikal siswa mencapai kategori kurang 

baik sebesar 29,41%. Hal ini belum sesuai dengan harapan peneliti yaitu minimal 

85 % siswa dapat mencapai kriteria baik. Berdasarkan hasil observasi siswa yang 

meliputi aspek kognitif,afektif dan psikomotor diperoleh hasil yang belum 

memuaskan.Dari table 4 untuk aspek afektif kognitif diperoleh kategori baik 

sekali dan baik sebanyak 47,00% dan yang cukup baik sebanyak 23.52%. Pada 

aspek kognitif yang termasuk dalam kategori baik sekali dan baik  hanya 53% dan 

sebanyak 36.29% termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan pada aspek 

psikomotorik diperoleh masing-masing sebanyak 20.58% yang termasuk dalam 

kategori baik, dan cukup sebanyak 50.00%. Untuk itu penelitian masih 
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dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan harapan terjadinya peningkatan hasil 

belajar bisa terus menerus dan konsisten. Setelah hasil observasi dianalisis 

terdapat kekurangan-kekurangan pada siklus I. 

Kekurangan –kekurangan itu adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti kurang menguasai materi yang diajarkan, hal ini dikarenakan 

keterbatasan waktu peneliti untuk mempersiapkan materi. 

2) Peneliti kurang mampu menguasai kelas 

 

4.2.2. Siklus II 

Tahap –tahap yang dilaksanakan pada siklus ini sebagai berikut : 

4.2.2.1  Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I maka peneliti dan guru mitra 

menyusun Rencana Pembelajaran II.Materi pada siklus II berbeda dengan siklus I, 

namun hasil refleksi pada siklus I dapat digunakan untuk memperbaiki 

pembelajaran penjasorkes tolak peluru pada siklus II. Dimana pada siklus II guru 

harus lebih mengoptimalkan pembelajaran dengan modifikasi yang dilakukan 

dengan cara memberi motivasi kepada siswa melalui pemberian penghargaan 

yang lebih menarik bagi yang memperoleh nilai yang baik. Guru juga harus lebih 

matang dalam mempersiapkan materi yang akan diajarkan, agar saat pembelajraan 

siswa dapat menerima dan memahami materi dengan mudah serta guru harus lebih 

mampu menguasaia kelas. 

4.2.2.2  Pelaksanaan 
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Kegiatan siklus II sama seperti siklus I.Siklus II dilaksakan dalam 1 

pertemuan dengan materi tolak peluru menggnakan media bola plastik.Peneliti 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanyakan kembali materi yang 

sudah dipelajari siswa pada pertemuan sebelumnya. Peneliti juga memberi 

motivasi seperti memberitahukan bahwa penghargaan kepada siswa yang bisa 

melakukan praktek tolak peluru yang benar sehingga siswa tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran. Siswa juga diberi motivasi agar mmperhatika penjelasan 

yang diberikan oleh guru. Peneliti juga banyak mengarahkan siswa untuk praktek 

secara langsung, memberi masukan/sanggahan ,bertanya, dan menjawab 

pertayaan secara diskusi. Pada pertemuan berikutnya diadakan praktek langsung 

tolak peluru dengan media bola plastik,agar siswa lebih memahami materi dan 

meningkatkan kemampuan untuk unjuk kerja tolak peluru. Kemudian pada akhir 

pertemuan  dilaksanakan tes akhir siklus II unjuk kerja tentang tolak peluru. 

4.2.2.3 Observasi 

Tim obsever melakukan pengamatan terhadap jalanya proses 

pembelajaraan.Selain mengamati PBM, tim observer juga menganilis data yang 

diperoleh pada siklus II dan lembar pengamatan tindakan guru.Siswa sudah 

mampu beradaptasi dengan pembelajaran. Berdasarkan observasi dapat dikatakan 

telah mencapai peningkatan dibandigkan dengan siklus I. Pada aspek afektif 

diperoleh prilaku siswa yang baik sekali sebanyak (38.23%), baik (29.41%), 

cukup (32.35%). Pada aspek kognitif diperoleh siswa dengan kategori baik sekali 

(29.41%) ,baik sebesar (38.23%), dan cukup (26.47%). Pada aspek psikomotorik 

juga diperoleh kriteria baik sekali (8.82%), baik sebanyak (32.35%), dan cukup 
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(47.05%). Hal ini berati prilaku siswa dalam siklus II telah mencapai tingkat yang 

ideal yaitu lebih dari (85%) dari seluruh siswa yang tuntas. Hal ini disebabkan 

oleh peneliti  yang mempersiapkan materi secara matang dan mampu 

membangkitkan minat siswa saat awal sampai akhir  pembelajaran. Kondisi kelas 

juga cukup teratur. Adanya komunikasi antara siswa dan guru yang semakin baik 

ini menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik yang baik. 

 

4.2.4. Pembahasan 

4.2.4.1 Aspek Pemahaman Kognitif Siswa 

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa secara umum terjadi 

peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran tolak peluru selama 

proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam dua siklus. Pada siklus I persentase 

pemahaman siswa mencapai (70.57%) yang dinyatakan dengan kriteria baik. Pada 

siklus II persentase pemahaman siswa mencapai (94.11%) yang diyatakan dengan 

kriteria sangat baik. Dengan menggunakan rumus Hake’s normalized gain maka 

selama siklus I sampai dengan siklus II terjadi peningkatan (gain) sebesar (0.8%) 

yang kemudian dinyatakan dengan kriteria tinggi, yang berarti bahwa pemahaman 

siswa terhadap materi tolak peluru yang  dimodifikasi dengan bola plastik selama 

siklus I dan siklus II meningkat secara signifikan. 

4.2.4.2. Aspek Unjuk Kerja Psikomotor 

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa secara umum terjadi 

peningkatan keterampilan unjuk kerja psikomotor siswa selama proses 

pembelajaran yang dilaksakan dalam dua siklus. Pada siklus I, persentase rata-rata 
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ketrampilan psikomotor mencapai 70.58% yang dinyatakan dengan kriteria  baik. 

Pada siklus II persentase rata-rata keterampilan psikomotor mencapai 88.33% 

yang dinyatakan sangat baik. Dengan menggunakan rumus Hake’s normalized 

gain maka selama siklus I sampai dengan siklus II terjadi peningkatan (gain) 

sebesar 0,6% yang kemudian dinyatakan dengan kriteria sedang (medium gain), 

yang berarti bahwa ketrampilan psikomotor selama siklus I dan II  ada 

peningkatan. Hasil peningkatan yang tidak terlalu besar disebabkan karena 

sebelumnya siswa belum pernah medapat materi tolak peluru. 

4.2.4.3. Aspek Pengamatan Sikap (Afektif) 

Lembar pengamatan sikap ilmiah siswa (afektif) mencakup menghargai 

teman, bertanggung jawab pada tugas, mau menerima saran dari teman, tidak 

menciderai teman, memakai seragam, memiliki motivasi dalam belajar, kehadiran 

siswa, kerjasama, dan mentaati peraturan. Pada siklus I persentase rata-rata 

pengamatan afektif sebesar 88.22% yang dinyatakan dengan kriteria  baik. Pada 

siklus II persentase rata-rata pengamatan afektif mencapai 100% yang dinyatakan 

sangat  baik. Dengan menggunakan rumus Hake’s normalized gain maka selama 

siklus I sampai dengan siklus II terjadi peningkatan (gain) sebesar 1% yang 

kemudian dinyatakan dengan kriteria tinggi (height gain), yang berarti bahwa 

pengamatan afektif selama siklus I dan II meningkat secara signifikan. 

4.2.4.4. Aspek Tanggapan Siswa 

Berdasarkan tabel 17 di atas, diperoleh hasil analisis untuk masing-masing 

aspek tanggapan siswa pad siklus I dan II. Pada siklus I, rata-rata tanggapan siswa 

sebesar 66.23% dan pada siklus ke II rata-rata tanggapan siswa sebesar 77.15% 
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secara keselurahan nilai yang diperoleh untuk setiap aspek pernyataan dalam  

mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata tanggapan siswa ini terjadi karena 

selama proses pembelajaran berlangsung, siswa terlibat aktif dan merasa 

bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

diungkapkan pada BAB IV, diperoleh simpulan bahwa media modifikasi dari bola 

plastik dapat meningkatkan efektivitas dan hasil belajar tolak peluru pada siswa  

kelas 5 SD Negeri 01 Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 

pelajaran 2011/2012. 

Dari hasil analisis yang diperoleh terdapat peningkatan dari kondisi awal 

ke siklus I dan siklus II untuk ketiga aspek (psikomotor, kognitif dan afektif). 

Aspek  psikomotor pada siklus I (70.58%) dan siklus II (88.33%), pada aspek 

afektif  siklus I (88.22%) siklus II mencapai (100%), sedangkan pada aspek 

kognitif siklus I (70.57%) dan siklus II (94.11%).  

 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan beberapa hal, 

khususnya kepada para guru Pernjasorkes dan terutama guru penjasorkes SD 

Negeri 01 Kertosari  Ulujami Kabupaten Pemalang sebagai berikut: 

 

5.2.1  Guru hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam mengembangkan materi,  dalam menyampaikan materi, serta dalam 

mengelola kelas, sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukannya  dalam 
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kegiatan belajar mengajar dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan 

kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, guru hendaknya mau membuka 

diri untuk menerima berbagai bentuk masukan,  berbagai saran, dan kritikan  

yang membangun  agar  guru dapat lebih memperbaiki kualitas 

mengajarnya.  

5.2.2 Guru hendaknya lebih inovatif dalam menerapkan metode untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. 

 
5.2.3 Sekolah hendaknya berusaha menyediakan fasilitas yang dapat mendukung 

kelancaran kegiatan belajar mengajar penjas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Kertosari 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas   : V (lima) 

Semester   : 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

Standar Kompetensi (SK)  

Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan   

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

Mempraktikkan variasi gerak dasar atletik yang dimodifikasi, serta nilai 

semangat, sportifitas, kerja sama, percaya diri, dan kejujuran. 

 

Indikator  

Kognitif 

1. Siswa dapat membuat keputusan untuk menentukan sikap tubuh saat 

melakukan tolakan dalam permainan Bola Tembak 

2. Siswa dapat membuat keputusan untuk menentukan sikap tolakan. 

3. Siswa dapat membuat keputusan untuk mempertahankan sikap akhir 

menolak peluru.  

Psikomotor 

 Siswa melakuka gerak dasar tolak peluru yang dimodifikasi ke dalam bentuk 

permainan : 

1. Bermain Bola Tembak 

2. Menolakan bola ke sasaran. 

Afektif 
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Perilaku berkarakter 

1. Disiplin dalam melakukan setiap tugas pembelajaran. 

2. Bersemangat dan sungguh-sungguh dalam pembelajaran  

Keterampilan sosial 

1. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak. 

2. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran.  

3. Percaya diri, toleransi, tanggung jawab dalam melakukan gerakan 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

1. Siswa dapat menjelaskan cara bermain Bola Tembak 

2. Siswa dapat menjelaskan cara melakukan tolak sasaran 

3. Siswa dapat menjelaskan cara menolak peluru. 

4. Siswa dapat menjelaskan cara mempertahankan sikap akhir setelah 

menolak peluru. 

Psikomotor 

1. Siswa dapat melakukan permaianan Bola Tembak. 

2. Siswa dapat melakukan gerak dasar menolak sasaran.  

3. Siswa dapat melakukan gerak dasar menolak menggunakan bola plastik 

yang diisi pasir. 

4. Mempertahankan sikap akhir setelah menolak peluru dengan benar. 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap disiplin dalam 

melakukan setiap tugas pembelajaran. 

2. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap semangat dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas pembelajaran. 

Keterampilan Sosial 

1. Melakukan rangkaian gerakan tolak peluru, siswa menunjukkan sikap 

kerjasama.  

2. Pada saat melakukan gerakan, siswa saling melakukan koreksi. 
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3. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan. 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan.  

5. Pada saat melakukan tugas-tugas pembelajaran, siswa melaksakannya 

dengan penuh percaya diri dan toleransi. 

 

B. Materi Pembelajaran  

Atletik (Tolak Peluru) 
• Gerak dasar  Tolak peluru  dengan bentuk latihan dimodifikasi dalam 

bentuk permaian :  

Permainan Bola Tembak. 

Menolakan bola ke sasaran. 

 

C. Model/pendekatan, Strategi, Metode/teknik Pembelajaran. 

1. Model/Pendekatan : Pendekatan taktis. 

2. Strategi  : Game – Drill – Game.  

3. Metode/teknik : (bagian – keseluruhan – gabungan), Diskusi, tugas, 

                                            dan tanya jawab.  

 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Persiapan Guru Penjasorkes Sebelum Pembelajarana. 

a. Menyiapkan peralatan / media pembelajaran  

b. Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi 

respons siswa. 

2. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

a. Berdoa dan presensi. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin. 

b. Apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

awal siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat terkait 

pengetahuan gerak dasar menolak. 

c. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa.  

d. Pemanasan dilakukan dengan “ game”.  
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Permainan Lomba Bola, cara bermainnya: 

 Seluruh siswa dibagi menjadi 5 kelompok, lalu baris bersaf. Jarak 

antar kelompok kurang lebih 2 meter, sedang jarak antar siswa satu 

dengan yang lainnya dalam satu baris kurang lebih satu meter. Setiap 

kelompok menunjuk satu siswa sebagai ketua regu masing-masing. 

Ketua regu masing-masing berdiri dihadapan kelompoknya sambil 

memegang satu bola dengan jarak kurang lebih 3 meter. Setelah semua 

siap guru memberi aba-aba dan membunyikan peluit. Ketua regu 

melempar bola keanggotanya dan anggotanya segera menangkap dan 

melempar kembali ke ketua regu dan ketua regu menangkap dan 

melempar kembali ke anggota berikutnya secara berurutan hingga 

anggota regu terakhir dan bola kembali kepada ketua regu masing-

masing. 

Pemenang dalam permainan ini adalah ketua regu yang berhasil paling 

cepat menerima bola kembali dari anggotanya yang terakhir. Demikian 

permainan ini dapat diulang kembali dengan mengganti ketua regu. 

 

3. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Melakukan permainan : ”Bola Tembak”. 

 Bentuk permaianannya adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi dua kelompok masing-masing kelompok 

ditunjuk salah satu sebagai ketua, ketua kelompok melakukan tos/  

undian regu yang kalah membut lingkaran dan yang menang berada 

di dalam lingkaran berdiri bebas 

2. Peraturan permaianannya adalah regu yang membentuk lingkaran 

adalah regu yang jadi dan tugasnya menembak regu yang berada 

dalam lingkaran menggunakan bola voli dengan sasaran pinggang 

ke bawah, sedangkan regu yang berada di dalam lingkaran berusaha 

menghindari agar tidak kena lemparan, anak yang terkena lemparan 
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menjadi anggotanya penembak begitu seterusnya, setelah ada aba-

aba peluit dibunyikan maka permaianan dimulai. 

 

Kegiatan pembelajaran kedua adalah siswa melakuakn bentuk 

permaianan tolak sasaran. Siswa dibariskan menjadi lima bersaf, 

masing-masing saf diberikan 5 bola tangan dan tugasnya adalah 

berlomba antar saf untuk melempar sasaran yang berupa bola basket 

yang diletakan di depan barisan dengan jarak 6 meter barisan yang 

berhasil menembak sasaran mendapat point 1 begitu seterusnya 

sampai permaianan selesai barisan yang mendapat poin terbanyak 

sebagai pemenang. Bentuk permaianannya seperti gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Gambar 5. Pembelajaran tolak peluru dengan bentuk permaianan  

tolak sasaran. 
                

Dalam kegitan pembelajaran yang ke tiga gerak dasar menolak ke 

sasaran menggunakan bola plastik yang diisi pasir (sebagai ganti prluru) 

dengan urutan sebagai berikut: 

Siswa dibagi menjadi lima kelompok dan berbaris bersaf. 

Masing-masing saf diberi satu bola plastik yang sudah diisi pasir, 

kemudian masing-masing kelompok melakukan gerak dasar menolak ke 

target yang telah ditentukan secara urut mulai baris paling depan sampai 

belakang. Urutan cara menolak seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 7. Gerak dasar menolak ke sasaran. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, proses pembelajarannya adalah: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 

- Siswa melakukan tugas gerk dasar menolak. 

- Siswa harus bisa mebedakan antara gerak melempar dan gerak 

menolak. 

- Guru membimbing dan mengarahkan semua siswa dapat 

menguasai gerak dasar menolak dengan baik. 

- siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 

ketuntasan tugas ajar 

- siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang 

telah ditentukan sendiri 

- bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 

dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan untuk 

memperbaiki target waktu. 

 Guru memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
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4. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Pendinginan.  
a. Refleksi Pengalaman Belajar Siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat tentang hal- hal yang baru dipelajarinya. 

b. Evaluasi Umum terhadap Proses dan Hasil Belajar Siswa 

(pengetahuan, sikap, dan keterampilan). 

c. Apresiasi  yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, baik 

kelompok dan atau individu. 

d. Tindak Lanjut (pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan 

pembelajaran berikutnya). 

 
E. Sumber Belajar/ Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar 

• Buku referensi, , Suyatno (2010: 26-27) Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional. 

• Soegito, (1993:201-206), Pendidikan Atletik, Depdikbud Proyek 

Peningkatan Mutu Guru SD, Jaharta 

• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD. 

2. Media pembelajaran. 

• Bola tangan, bola basket, dan bola plastik yang di isi pasir 

• Cone kecil 

• Tali rafia, dan peluit 

 

F. Penilaian 

1. Instrumen Penilaian 

a. Pemahaman konsep (Kognitif) 

Pertanyaan yang diajukan: 

1) Saat menolak  bola ke teman gerak dasar yang dilakukan adalah 

gerak dasar ........ 
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2) Pada saat menolak ke sasaran agar benda yang ditolakan mencapai 

sasaran harus dilakukan dengan ......... yang kuat. 

3) Gerak menolak adalah ........ 

Jawaban: 

1) Menolak. 

2) Tenaga/power. 

3) Gerak mendorong benda dari atas bahu ke depan-atas dengan 

tenaga yang kuat sehingga menghasilkan jarak yang jauh.  

b. Pengamatan Sikap (Afektif) 

Aspek yang dinilai: 

1) Sportifitas 

2) Kejujuran 

3) Kerjasama 

4) Toleransi 

5) Percaya diri 

c. Unjuk Kerja Siswa (Psikomotor) 

Aspek yang dinilai: 

1) Bermain “Bola Tembak” 

Siswa melakukan permaianan bola tembak sesuai dengan 

kelompok dan aba-aba yang diberikan oleh guru. 

2) Menolak ke sasaran 

Melakukan gerakan menolak ke sasaran menggunakan bola plastik 

yang telah di isi pasir. 

3) Rangkaian gerak dasar tolak peluru. 

Melakukan tolak peluru menggunakan bola plastik yang di isi pasir 

mulai dari awalan, gerak menolak, sampai sikap akhir setelah 

menolak. 

 

2. Rubrik Penilaian 

a. Pemahaman Konsep (Kognitif) 
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Indikator Pertanyaan yang diajukan Skor 

1. Melakukan permainan 
bola tembak 

Saat melakukan permainan 
bola tembak gerak dasar yang 
dilakuakan adalah gerak 
dasar....... 

 

2. Melakukan menolak ke 
sasaran 

Pada saat menolak ke sasaran 
agar benda yang ditolakan 
mencapai sasaran harus 
dilakukan dengan ......... yang 
kuat. 

 

3. Rangakaian gerak tolak 
peluru dari awalan, tolak- 
an, dan sikap akhir. 

Gerak menolak adalah ........ 
 
 

 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 300 

 

Skor didasarkan pada KKM (KKM = 70) 

Keterangan: 

Nilai 0 : Tidak masuk sekolah/masuk tidak mengikuti pelajaran 

 <     70 : Jawaban salah/Tidak tuntas dan Remidi 

71 – 80 : Jawaban mendekati benar, tetapi kurang tepat 

81 – 90 : Jawaban benar, tetapi ada keraguan  

91 – 100 :Jawaban sudah benar 
 
 
Nilai   =                                            x 100 
 
 

b. Pengamatan Sikap (Afektif) 

Indikator Aspek yang dinilai skor 

Belajar gerak dasar menolak 

dengan modifikasi sarana 

pembelajaran menggunakan 

bola plastik   

Sportifitas 0-100 

Kejujuran 0-100 

Kerjasama 0-100 

Toleransi 0-100 

Percaya diri 0-100 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 500 

 Skor yang diperoleh  
Skor maksimal 
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Keterangan: 

Nilai 0  : Tidak masuk sekolah/masuk tidak mengikuti  

                                pelajaran 

 <     70 : Jawaban salah/Tidak tuntas dan Remidi 

71– 80  : Menunjukkan sikap yang diharapkan 

81 – 90 : Menunjukkan sikap yang sesuai dengan  

                          harapan dengan diberi pengarahan pada saat  

                          melaksanakan tugas ajar 

91 – 100 : Menunjukkan sikap sesuai yang diharapkan tanpa  

                          ada pengarahan 

 

Nilai   =     x 100 
 

 
 

c. Unjuk Kerja Siswa (Psikomotor) 

Indikator Aspek yang dinilai Skor 

Melakukan permainan bola 

tembak  

gerakan sesuai dengan 

kelompok dan aba-aba yang 

diberikan oleh guru 

0-100 

Melakukan menolak ke 

sasaran  

Gerak dasar menolak yang 

betul. 

0-100 

Rangakaian gerak tolak 

peluru dari awalan, tolak- an, 

dan sikap akhir. 

Gerak dasar menolak dari 

awalan, tolakan, sikap akhir 

dan jarak tolakan. 

0-100 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 300 

 

Keterangan: 

0     : Tidak masuk sekolah/masuk tidak ikut pelajaran. 

<     70  : Teknik salah, melakukan gerakan tidak semangat 

71– 75  : Teknik salah, semangat dalam melakukan. 

76 – 80 : Melakukan gerakan teknik benar, tetapi kurang  

 Skor yang diperoleh  
Skor maksimal 
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                           semangat 

81 – 90 : Teknik benar, melakukan gerakan sambil bercanda  

                       91 – 100 : Melakukan gerakan dengan teknik benar, serius  

                                                  dan semangat   

                                                   sempurna   

 

 
Nilai  =              x 100 

 

 

 

 NILAI AKHIR =   

 
 
 
 
 

 Mengetahui     Ulujami, 31 Mei 2012 
Kepala SD N 01 Kertosari    Mahasiswa 
   
 
 
 
 
Johani,S.Pd.SD     Sabiis 
NIP. 19610617 198201 1 005    NIM 6102910013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Skor yang diperoleh  
Skor maksimal 

Nilai Kognitif + Nilai Afektif + Nilai Psikomotor 

3 



 

 

87

87

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 
Satuan Pendidikan : SDN 01 Kertosari 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas   : V (lima) 

Semester   : 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 2 x 2 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi (SK)  

Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan   

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

Kompetensi Dasar (KD) 

Mempraktikkan variasi gerak dasar atletik yang dimodifikasi, serta nilai 

semangat, sportifitas, kerja sama, percaya diri, dan kejujuran. 

Indikator 

Kognitif 

1. Siswa dapat membuat keputusan untuk menentukan sikap tubuh saat 

melakukan latihan menolak berpasangan yang diawali dari lari-lari kecil 

menggunakan bola tangan dan bisa memperkirakan jarak tolakannya 

sampai pada teman yang di tuju. 

2. Siswa dapat membuat keputusan untuk menentukan sikap tubuh saat 

melakukan gerak menolak dengan jarak tertentu. 

3. Siswa dapat membuat keputusan untuk menentukan sikap tubuh saat 

melakukan rangkaian gerak dasar tolak peluru.  

4. Siswa dapat membuat keputusan untuk mempertahankan sikap akhir 

menolak peluru.  

Psikomotor 

 Siswa melakuka gerak dasar tolak peluru yang dimodifikasi ke dalam bentuk 

permainan : 
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1. Menolak berpasangan menggunakan bola tangan. 

2. Menolak dengan jarak tertentu menggunakan bola plastik yang diisi pasir. 

3. Rangkaian gerak dasar tolak peluru dari awalan, tolakan, dan sikap akhir. 

Afektif 

 Perilaku berkarakter 

1. Disiplin dalam melakukan setiap tugas pembelajaran. 

2. Bersemangat dan sungguh-sungguh dalam pembelajaran  

Keterampilan sosial 
1. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak. 

2. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran.  

3. Percaya diri, toleransi, tanggung jawab dalam melakukan gerakan 

A. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

1. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar menolak yang di awali lari-lari kecil. 

2. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar menolak dengan jarak tolakan 

tertentu. 

3. Siswa dapat menjelaskan rangkaian gerak dasar menolak dari awalan, 

tolakan, dan sikap akhir. 

Psikomotor 

1. Siswa dapat melakukan menolak secara berpasangan. 

2. Siswa dapat melakukan tolak peluru dengan jarak tertentu menggunakan 

bola plastik yang di isi pasir. 

3. Siswa dapat melakukan rangkaian gerak dasar tolak peluru mulai dari 

awalan, tolakan, dan sikap akhir. 

4. Mempertahankan sikap akhir setelah menolak peluru dengan benar. 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap disiplin dalam 

melakukan setiap tugas pembelajaran. 

2. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap semangat dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas pembelajaran. 
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Keterampilan Sosial 

1. Melakukan rangkaian gerakan tolak peluru, siswa menunjukkan sikap 

kerjasama.  

2. Pada saat melakukan gerakan, siswa saling melakukan koreksi. 

3. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan. 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan.  

5. Pada saat melakukan tugas-tugas pembelajaran, siswa melaksakannya 

dengan penuh percaya diri dan toleransi. 

B. Materi Pembelajaran 

Atletik (Tolak peluru) 

Gerak dasar tolak peluru yang dilakukan dengan memodifikasi sarana 

pembelajaran dan dilakukan dalam bentuk permaianan antara lain: 

1. Menolakan bola tangan berpasangan. 

2. Menolak menggunakan bola plastik yang di isi pasir dengan jarak tertentu 

3. Melakukan rangkaian tolak peluru dari awalan, tolakan, dan sikap akhir. 

C. Model/pendekatan, Strategi, Metode/teknik Pembelajaran. 

1. Model/Pendekatan : Pendekatan taktis. 

2. Strategi  : Game – Drill – Game.  

3. Metode/teknik  : (bagian – keseluruhan – gabungan), Diskusi, tugas,      

dan tanya jawab,   

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Persiapan Guru Penjasorkes Sebelum Pembelajarana. 

 Menyiapkan peralatan / media pembelajaran dan peta setting/tata letak 

alat. 

 Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi respons 

siswa. 

2. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

a. Berdoa dan presensi. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin. 
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b. Apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

awal siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat terkait 

pengetahuan tolak peluru. 

c. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa.  

d. Pemanasan dilakukan dengan “ game”.  

Permainan : ”Bola Tembak” 

      Bentuk permaianannya adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi dua kelompok masing-masing kelompok 

ditunjuk salah satu sebagai ketua, ketua kelompok melakukan tos/ 

undian regu yang kalah membut lingkaran dan yang menang berada 

di dalam lingkaran berdiri bebas 

2. Peraturan permaianannya adalah regu yang membentuk lingkaran 

adalah regu yang jadi dan tugasnya menembak regu yang berada 

dalam lingkaran menggunakan bola voli dengan sasaran pinggang 

ke bawah, sedangkan regu yang berada di dalam lingkaran berusaha 

menghindari agar tidak kena lemparan, anak yang terkena lemparan 

menjadi anggotanya penembak begitu seterusnya, setelah ada aba-

aba peluit dibunyikan maka permaianan dimulai. 

.  

3. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk 

mengeksplorasi kemampuannya tentang gerak dasar menolak yaitu 

dengan bentuk pembelajaran melakukan gerak menolak secara 

berpasangan, siswa membuat kelompok yang masing-masing kelompok 

 terdiri dari 6 anak dan tiap kelompok dibagi lagi menjadi 2 kelompok 

yang saling berhadapan dan diberi satu bola tangan, kemudian tugasnya 

adalah melakukan gerak menolak menggunakan bola tangan kearah 

lawannya, setelah melakukan menempati tempat paling belakang 

kemudian teman no dua maju untuk melakukan gerak yang sama 

kegiatannya seperti pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 8. Pembelajaran tolak peluru dengan bentuk permaianan 
                  menolak berpasangan menggunakan bola plastik 
 
Kegiatan pembelajaran yang kedua adalah bentuk gerak dasar menolak 

menggunakan bola plastik yang diisi pasir dengan jarak tertentu dengan 

mengacu pada gerk tolak peluru yang sesungguhnya yang dengan 

urutan gerkan sebagai berikut: awalan, tolakan, dan sikap akhir. Lebih 

rinci urutan gerakan seperti gambar dibawah ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Menolak dengan jarak tertentu dari awalan, tolakan, dan 
                  sikap akhir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Menolak dengan awalan membelakangi arah tolakan.  
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Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, proses pembelajarannya adalah: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 

- Siswa melakukan tugas gerk dasar menolak. 

- Siswa harus bisa melakukan gerak menolak dengan baik. 

- Guru membimbing dan mengarahkan semua siswa dapat 

menguasai gerak dasar menolak dengan baik. 

- Siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 

ketuntasan tugas ajar 

- siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang 

telah ditentukan sendiri 

- bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 

dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan untuk 

memperbaiki target waktu. 

 Guru memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 
Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

4. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Pendinginan.  
a. Refleksi Pengalaman Belajar Siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat tentang hal- hal yang baru dipelajarinya. 

b. Evaluasi Umum terhadap Proses dan Hasil Belajar Siswa (pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan). 

c. Apresiasi  yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, baik 

kelompok dan atau individu. 
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d. Tindak Lanjut (pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan 

pembelajaran berikutnya). 

2 Sumber Belajar/ Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar 

• Buku referensi, , Suyatno (2010: 26-27) Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan 

Nasional. 

• Soegito, (1993:201-206), Pendidikan Atletik, Depdikbud Proyek 

Peningkatan Mutu Guru SD, Jaharta 

• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD. 

2. Media pembelajaran. 

• Bola tangan. 

• Bola plastik yang di isi pasir 

• Cone kecil 

• Tali rafia 

 

3 Penilaian 

1. Instrumen Penilaian 

a.   Pemahaman konsep (Kognitif) 

1) Pertanyaan yang diajukan: 

Saat melakukan menolak berpasangan arah bola yang ditolakan 

adalah........... 

2) Saat melakukan menolak ke sasaran bertujuan untuk melatih 

supaya.............. 

3) Pada saat melakukan tolakan posisi tubuh............ arah tolakan 

4) Supaya jarak tolakan bisa jauh dipengaruhi oleh............ 

Jawaban: 

1) Kedepan atas. 
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2) Jarak tolakan bisa jauh. 

3) Menyamping/membelakangi. 

4) Awalan yang tapat dan tolakan yang meksimal.  

b. Pengamatan Sikap (Afektif) 

Aspek yang dinilai: 

1) Sportifitas 

2) Kejujuran 

3) Kerjasama 

4) Toleransi 

5) Percaya diri 

c.   Unjuk Kerja Siswa (Psikomotor) 

Aspek yang dinilai: 

1)  Menolak berpasangan  

Siswa melakukan gerak dasar menolak berpasangan sesuai dengan 

kelompok dan aba-aba yang diberikan oleh guru. 

Menolak dengan jarak tertentu menggunakan bola plastik yang diisi pasir. 

Melakukan gerak dasar menolak untuk bisa mencapai jerak yang telah 

ditentukan guru. 

Rangkaian gerak dasar tolak peluru. 

Melakukan tolak peluru mulai dari awalan, gerak menolak, sampai 

sikap akhir setelah menolak. 

 

2. Rubrik Penilaian 

 Pemahaman Konsep (Kognitif) 

Indikator Pertanyaan yang diajukan Skor 

1) Menolak berpasangan  

 

Saat melakukan menolak 

berpasangan arah bola yang 

ditolakan adalah........... 

 

 

2) Menolak dengan jarak 

tertentu menggunakan 

Saat melakukan menolak ke 

sasaran bertujuan untuk 
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bola plastik yang diisi 

pasir.  

melatih supaya.............. 

 

3) Rangkaian gerak dasar 

tolak peluru. 

 

Pada saat melakukan tolakan 

posisi tubuh............ arah 

tolakan 

 

4) Rangkaian gerak dasar 

tolak peluru. 

 

Supaya jarak tolakan bisa jauh 

dipengaruhi oleh............ 

 

 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 400 

Skor didasarkan pada KKM (KKM = 70) 

 

Keterangan: 

Nilai 0 : Tidak masuk sekolah/masuk tidak mengikuti pelajaran 

 <     70 : Jawaban salah/Tidak tuntas dan Remidi 

71– 80 : Jawaban mendekati benar, tetapi kurang tepat 

81 – 90 : Jawaban benar, tetapi ada keraguan  

91 – 100 :Jawaban sudah benar 
 
 
Nilai   =                                            x 100 
 
 

 Pengamatan Sikap (Afektif) 

Indikator Aspek yang dinilai Skor 

 

Belajar gerak dasar menolak 

dengan modifikasi sarana 

pembelajaran menggunakan 

bola tangan/plastik   

Sportifitas 0-100 

Kejujuran 0-100 

Kerjasama 0-100 

Toleransi 0-100 

Percaya diri 0-100 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 500 

 

Keterangan: 

 Skor yang diperoleh  
Skor maksimal 
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Nilai 0  : Tidak masuk sekolah/masuk tidak mengikuti  

                                pelajaran 

 <     70 : Jawaban salah/Tidak tuntas dan Remidi 

71 – 80 : Menunjukkan sikap yang diharapkan 

81 – 90 : Menunjukkan sikap yang sesuai dengan  

                          harapan dengan diberi pengarahan pada saat  

                          melaksanakan tugas ajar 

91 – 100 : Menunjukkan sikap sesuai yang diharapkan tanpa  

                          ada pengarahan 

 

Nilai   =     x 100 
 
 
 

 Unjuk Kerja Siswa (Psikomotor) 

Indikator Aspek yang dinilai Skor 

Melakukan menolak 

berpasangan  

gerakan sesuai dengan 

intruksi guru dan tolakan 

sampai pada teman yang 

dituju 

0-100 

Melakukan gerak menolak 

denga terget tertentu  

Sikap gerakan menolak 

yang betul dan jarak tolakan 

sampai pada terget 

0-100 

Melakukan menolak ke 

sasaran  

Gerak dasar menolak yang 

betul. 

0-100 

Rangakaian gerak tolak 

peluru dari awalan, tolakan, 

dan sikap akhir. 

Gerak dasar menolak dari 

awalan, tolakan, sikap akhir 

dan jarak tolakan. 

0-100 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 400 

 

 

Keterangan: 

 Skor yang diperoleh  
Skor maksimal 
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1     : Tidak masuk sekolah/masuk tidak ikut pelajaran. 

<     65  : Teknik salah, tetapi melakukan gerakan.  

66 – 70  : Teknik salah, semangat dalam melakukan. 

71 – 80 : Melakukan gerakan teknik benar, tetapi kurang  

                           semangat 

81 – 90 : Teknik benar, melakukan gerakan sambil bercanda  

                       91 – 100 : Melakukan gerakan dengan teknik benar, serius  

                                                  dan semangat   

                                                   sempurna   

 
 
 
Nilai  =              x 100 

 

 

 

 NILAI AKHIR =   

 
 
 
 
 
 Mengetahui     Ulujami,  22 Jni 2012 
Kepala SD N 01 Kertosari    Mahasiswa 
   
 
 
 
JOHANI,S.Pd.SD     SABIIS 
NIP. 19610617 198201 1 005    NIM 6102910013 

 
 

 

 

 

 

 

 Skor yang diperoleh  
Skor maksimal 

Nilai Kognitif + Nilai Afektif + Nilai Psikomotor 

3 
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EVALUASI TEKNIK GERAKAN TOLAK PELURU 
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 01 KERTOSARI 
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Pembelajaran Atletik Tolak Peluru 

Sasaran Program : Siswa Kelas V SD Negeri 01 Kertosari 

Evaluator  : 

Tanggal  : 

 
Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan siswa 

dalam menguasai teknik tolak peluru. Yang mencakup beberapa teknik yaitu 

teknik memegang peluru, teknik menahan peluru pada bahu, sikap awal menolak 

peluru, gerakan menolak, dan sikap akhir menolak peluru. 

Petunjuk pengisian lembar evaluasi teknik tolak peluru: 

1. Pengamatan atau evaluasi dilakukan setelah semua siswa melakukan 

pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan media bola plastik. 

2 .Evaluasi mencakup kesesuaian teknik yang dilakukan siswa, yang meliputi: 

teknik memegang peluru, teknik menahan peluru pada bahu, sikap awal 

menolak peluru, gerakan menolak, dan sikap akhir menolak peluru. 

3. Rentangan evaluasimulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan 

cara member tanda    (centang)    pada kolom yang tersedia. 

Keterangan: 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 
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4 : baik 

5 : sangat baik 

A. Analisis Gerakan Tolak Peluru 

1. Teknik Memegang Peluru: 

1) Peluru ditempatkan pada telapak tangan 

2) Jari-jari renggang. 

3) Ibu jari berada pada samping peluru. 

4) Jari kelingking menahan peluru dari arah yang berlawanan dari ibu jari 

5) Genggaman harus kuat atau mantab. 

2. Teknik Menahan Peluru Pada Bahu: 

1) Kaki kanan ditempatkan di muka batas belakang lingkaran, kaki kiri 

diletakkan di samping kiri selebar badan dan segaris dengan arah 

lemparan. 

2) Peluru dipegang dengan tangan kanan. 

3) Peluru diletakan pada batas antara leher dengan pundak, di bawah 

telinga, ketiak membuka, dan lengan terentang segaris dengan pundak. 

4) Lengan kiri di muka dan dada sedikit ditekuk. 

5) Kaki kiri menapak dengan ujung kaki 

3. Sikap Awal Menolak Peluru: 

1) Kaki kanan ditempatkan ke muka batas lingkaran belakang 

2) Kaki kiri diletakan di samping kiri selebar badan, segaris dengan arah 

lemparan. 

3) Kaki kanan sedikit ditekuk, berat badan berada pada kaki kanan. 
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4) Badan agak membengkok dan sedikit condong ke kanan. 

5) Pandangan mata dijatuhkan kira-kira 4 meter ke depan. 

6) Pusatkan pikiran, kalau sudah merasa cukup, kaki kiri diayunkan ke 

muka agak menyamping. 

7) Setelah ayunan kaki kiri yang merupakan persiapan awalan dirasa 

cukup, kaki kanan ditekuk lebih rendah. 

8) Bersama dengan ayunan kaki kiri, kaki kanan menolak kearah 

lemparan dan mendarat di tengah lingkaran. 

4. Gerakan Menolak Peluru: 

1) Peluru berpangkal diantara leher dan bahu. 

2) Lengan membuka, membentuk sudut siku-siku. 

3) Pegangan peluru tidak boleh berubah. 

4) Pandangan kearah sasaran yang dituju. 

5) Arah peluru parabola. 

5. Sikap Akhir Menolak Peluru: 

1) Sesudah menolak peluru, membuat gerakan lompatan untuk menukar 

kaki kanan ke depan. 

2) Kaki tidak boleh jatuh di luar lingkaran 

3) Ujung kaki usahakan menyentuh balok tolakan 

4) Bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik ke 

belakang. 

5) Demikian juga dengan lengan kiri untuk menjaga keseimbangan. 

B.  Teknik Penskoran 
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No Kriteria 
 

Keterangan 

1. Teknik Memegang Peluru: 

1) Peluru ditempatkan pada telapak 

tangan 

2) Jari-jari renggang 

3) Ibu jari berada pada samping  

peluru 

4) Jari kelingking menahan peluru 

dari arah yang berlawanan dari ibu 

jari 

5) Genggaman harus kuat atau 

mantab 

• Nilai 5: siswa dapat melakukan 

teknik gerakan dengan 

sempurna 

• Nilai 4: siswa dapat melakukan 

4 gerakan dengan benar 

• Nilai 3: siswa dapat melakukan 

3 gerakan dengan benar 

• Nilai 2: siswa dapat melakukan 

2 atau 1 gerakan dengan benar 

• Nilai 1: siswa tidak dapat 

melakukan gerakan dengan 

benar 

2. Teknik Menahan Peluru Pada bahu: 

1) Kaki kanan ditempatkan di muka 

batas belakang lingkaran, kaki 

kiri diletakkan di samping kiri 

selebar badan dan segaris dengan 

arah lemparan. 

2) Peluru dipegang dengan tangan 

kanan. 

3) Peluru diletakan pada batas antara 

leher dengan pundak, di bawah 

telinga, ketiak membuka, dan 

lengan terentang segaris dengan 

pundak. 

4) Lengan kiri di muka dan dada 

sedikit ditekuk. 

5) Kaki kiri menapak dengan ujung 

kaki 

• Nilai 5: siswa dapat melakukan 

teknik gerakan dengan 

sempurna 

• Nilai 4: siswa dapat melakukan 

4 gerakan dengan benar 

• Nilai 3: siswa dapat melakukan 

3 gerakan dengan benar 

• Nilai 2: siswa dapat melakukan 

2 atau 1 gerakan dengan benar 

• Nilai 1: siswa tidak dapat 

melakukan gerakan dengan 

benar 
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3. Sikap Awal Menolak Peluru: 

1) Kaki kanan ditempatkan ke muka 

batas lingkaran belakang 

2) Kaki kiri diletakan di samping kiri 

selebar badan, segaris dengan 

arah lemparan. 

3) Kaki kanan sedikit ditekuk, berat 

badan berada pada kaki kanan. 

4) Badan agak membengkok dan 

sedikit condong ke kanan. 

5) Pandangan mata dijatuhkan kira-

kira 4 meter ke depan. 

6) Pusatkan pikiran, kalau sudah 

merasa cukup, kaki kiri 

diayunkan ke muka agak 

menyamping. 

7) Setelah ayunan kaki kiri yang 

merupakan persiapan awalan 

dirasa cukup, kaki kanan ditekuk 

lebih rendah. 

8) Bersama dengan ayunan kaki kiri, 

kaki kanan menolak kearah 

lemparan dan mendarat di tengah 

lingkaran. 

                                                                

• Nilai 5: siswa dapat melakukan 

teknik gerakan dengan 

sempurna 

• Nilai 4: siswa dapat melakukan 

7,6 atau 5 gerakan dengan 

benar 

• Nilai 3: siswa dapat melakukan 

4 atau 3 gerakan dengan benar 

• Nilai 2: siswa dapat melakukan 

2 atau 1 gerakan dengan benar 

• Nilai 1: siswa tidak dapat 

melakukan gerakan dengan 

benar 

 

4. Gerakan Menolak Peluru 

1) Peluru berpangkal diantara leher 

dan bahu. 

2) Lengan membuka, membentuk 

sudut siku-siku. 

3) Pegangan peluru tidak boleh 

• Nilai 5: siswa dapat melakukan 

teknik gerakan dengan 

sempurna 

• Nilai 4: siswa dapat melakukan 

4 gerakan dengan benar 

• Nilai 3: siswa dapat melakukan 
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berubah. 

4) Pandangan kearah sasaran yang 

dituju. 

5) Arah peluru parabola. 

 

3 gerakan dengan benar 

• Nilai 2: siswa dapat melakukan 

2 atau 1 gerakan dengan benar 

• Nilai 1: siswa tidak dapat 

melakukan gerakan dengan 

benar 

 

5. Sikap Akhir Menolak Peluru 

1) Sesudah menolak peluru, 

membuat gerakan lompatan untuk 

menukar kaki kanan ke depan. 

2) Kaki tidak boleh jatuh di luar 

lingkaran 

3) Ujung kaki usahakan menyentuh 

balok tolakan 

4) Bersamaan dengan mendaratnya 

kaki kanan, kaki kiri ditarik ke 

belakang. 

5) Demikian juga dengan lengan kiri 

untuk menjaga keseimbangan. 

 

• Nilai 5: siswa dapat melakukan 

teknik gerakan dengan 

sempurna 

• Nilai 4: siswa dapat melakukan 

4 gerakan dengan benar 

• Nilai 3: siswa dapat melakukan 

3 gerakan dengan benar 

• Nilai 2: siswa dapat melakukan 

2 atau 1 gerakan dengan benar 

• Nilai 1: siswa tidak dapat 

melakukan gerakan dengan 

benar 
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KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 
UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR TOLAK PELURU 

DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BOLA PLASTIK 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama : …………………………………………………… 

Umur : …………………………………………………… 

No.absen : …………………………………………………… 

Kelas : …………………………………………………… 

Alamat : SD Negeri 01 Kertosari Kec.Ulujami Kab.Pemalang 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sejujur-jujurnya. 

2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban: Ya/Tidak pada jawaban 

yang tersedia sesuai dengan pilihanmu. 

3. Selamat mengerjakan dan terima kasih. 

 

III. PERTANYAAN 

1. Apakah kamu merasa senang dengan pembelajaran tolak peluru 

menggunakan bola plastik yang diisi pasir? 

A. Ya  B. Tidak 

2. Apakah kamu merasa lebih mudah melakukan tolak peluru dengan 

menggunakan bola plastik yang diisi pasir? 
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A. Ya  B. Tidak 

3. Apakah kamu merasa lebih sulit melakukan tolak peluru dengan 

menggunakan bola plastik yang diisi pasir? 

A. Ya  B. Tidak 

4. Apakah kamu lebih suka melakukan tolak peluru menggunakan bola 

plastik yang diisi pasir dibandingkan dengan peluru besi? 

A. Ya  B. Tidak 

5. Apakah kamu tahu bentuk lapangan tolak peluru? 

A. Ya  B. Tidak 

6. Apakah kamu tahu berat peluru untuk anak putra? 

A. Ya  B. Tidak 

7. Apakah kamu tahu berat peluru untuk anak putri? 

A. Ya  B. Tidak 

8. Apakah kamu cepat bosan melakukan tolak peluru menggunakan bola 

plastik yang diisi pasir?  

A. Ya  B. Tidak 

9. Apakah bola plastik  yang digunakan sebagai peluru licin saat dipegang ? 

A. Ya  B. Tidak 

10. Apakah warna-warni bola plastik  yang digunakan sebagai peluru 

membuat kamu tertarik untuk belajar tolak peluru? 

A. Ya  B. Tidak 

11. Apakah bola plastik yang sama besarnya dengan ukuran peluru besi sudah 

pas digunakan sebagai pengganti peluru besi? 
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A. Ya  B. Tidak 

12. Apakah dirumah kamu akan mencoba melakukan tolak peluru 

menggunakan bola plastik? 

A. Ya  B. Tidak 

13. Apakah kamu bisa membuat peluru dari bola plastik yang diisi pasir? 

A. Ya  B. Tidak 

14. Jika Pak guru menyuruh kamu membuat peluru dari bola plastik yang diisi 

pasir, apakah kamu akan melaksanakannya? 

A. Ya  B. Tidak 
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Lampiran 5 

 

 

Kondisi awal nilai kemampuan melakukan gerak dasar tolak peluru    kelas 5 SD 
Negeri 01 Kertosari Kec. Ulujami Pemalang    tahun pelajaran 2011/2012. 

 
No Nama Siswa Nilai belajar tolak 

peluru Nilai KKM Tuntas /  
Belum Tuntas 

1 Davit Bastiar 63 

70 

BT 
2 Wiyanah 65 BT 
3 Angga Saputra 68 BT 
4 Elda Amaliasari 64 BT 
5 Indah Restu Ningrum 70 T 
6 Ramadhoni 72 T 
7 Rusdiyanto 75 T 
8 Abi Khuaero 67 BT 
9 Aldi Murdiyanto 67 BT 

10 Anis Oktavia 63 BT 
11 Arlan Prasojo 62 BT 
12 Atiqoh 70 T 
13 Devi Astuti 72 T 
14 Dita Nurlestiyani 63 BT 
15 Dul Hasim 73 T 
16 Eva Nurhayati 68 BT 
17 Ifana Indah M 68 BT 
18 Lilis Yeni Lestari 66 BT 
19 Mahardika Dwi P 67 BT 
20 Mei Tri S 66 BT 
21 M. Bayu Alfiyanto 73 T 
22 Nadya  Rahmawati 75 T 
23 Nia Safira 65 BT 
24 Nurul Aini 64 BT 
25 Puji Widiyanti 67 BT 
26 Ricky Prastyo 69 BT 
27 Rika Ayu G. 67 BT 
28 Risky Fikry Utomo 72 T 
29 Riski Ika A. 72 T 
30 Sarmila A. 62 BT 
31 Slamet Heri P. 68 BT 
32 Wigati Ningrum 64 BT 
33 Windi Astuti 67 BT 
34 Sugeng Riyadi 74 T 

Jumlah  2308   
Rata-rata 67.88  BT 

 

Keterangan : Siswa Tuntas  : 11 anak (32.35%) 

           Siswa Belum Tuntas : 23 anak (67.64%) 
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Lampiran 6 
 
 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SD Negeri 01 Kertosari  Ulujami 
Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012 dari Kondisi Awal ke    Siklus 1 

 

No Nama 
Nilai Hasil Belajar Siswa Tuntas / 

BelumTuntas 
Nilai 
KKM Kondisi 

awal Siklus 1 

1 Davit Bastiar 63 66 BT 

70 

2 Wiyanah 65 70 T 
3 Angga Saputra 68 70 T 
4 Elda Amaliasari 64 67 BT 
5 Indah Restu Ningrum 70 72 T 
6 Ramadhoni 72 74 T 
7 Rusdiyanto 75 76 T 
8 Abi Khuaero 67 74 T 
9 Aldi Murdiyanto 67 70 T 

10 Anis Oktavia 63 72 T 
11 Arlan Prasojo 62 65 BT 
12 Atiqoh 70 75 T 
13 Devi Astuti 72 75 T 
14 Dita Nurlestiyani 63 69 BT 
15 Dul Hasim 73 74 T 
16 Eva Nurhayati 68 74 T 
17 Ifana Indah M 68 73 T 
18 Lilis Yeni Lestari 66 69 BT 
19 Mahardika Dwi P 67 73 T 
20 Mei Tri S 66 68 BT 
21 M. Bayu Alfiyanto 73 74 T 
22 Nadya  Rahmawati 75 76 T 
23 Nia Safira 65 70 T 
24 Nurul Aini 64 69 BT 
25 Puji Widiyanti 67 73 T 
26 Ricky Prastyo 69 76 T 
27 Rika Ayu G. 67 69 BT 
28 Risky Fikry Utomo 72 73 T 
29 Riski Ika A. 72 75 T 
30 Sarmila A. 62 69 BT 
31 Slamet Heri P. 68 73 T 
32 Wigati Ningrum 64 69 BT 
33 Windi Astuti 67 70 T 
34 Sugeng Riyadi 74 76 T 

Rata-rat 67.88 71.70 T  
 

Keterangan: Siswa Tuntas  : 24 anak (70.58%) 

          Siswa Belum Tuntas : 10 anak (29.41%) 
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Lampiran 7 

 

 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SD Negeri 01 Kertosari    Ulujami 
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012 dari Siklus I  ke Siklus II 

 
No Nama Nilai Hasil Belajar Siswa Tuntas / 

Belum Tuntas 
Nilai 
KKM Siklus I Siklus II 

1 Davit Bastiar 66 68 BT 

70 

2 Wiyanah 70 72 T 
3 Angga Saputra 70 72 T 
4 Elda Amaliasari 67 68 BT 
5 Indah Restu Ningrum 72 73 T 
6 Ramadhoni 74 76 T 
7 Rusdiyanto 76 80 T 
8 Abi Khuaero 74 75 T 
9 Aldi Murdiyanto 70 72 T 

10 Anis Oktavia 72 74 T 
11 Arlan Prasojo 65 68 BT 
12 Atiqoh 75 76 T 
13 Devi Astuti 75 76 T 
14 Dita Nurlestiyani 69 69 BT 
15 Dul Hasim 74 76 T 
16 Eva Nurhayati 74 76 T 
17 Ifana Indah M 73 74 T 
18 Lilis Yeni Lestari 69 70 T 
19 Mahardika Dwi P 73 74 T 
20 Mei Tri S 68 70 T 
21 M. Bayu Alfiyanto 74 76 T 
22 Nadya  Rahmawati 76 80 T 
23 Nia Safira 70 72 T 
24 Nurul Aini 69 70 T 
25 Puji Widiyanti 73 74 T 
26 Ricky Prastyo 76 78 T 
27 Rika Ayu G. 69 70 T 
28 Risky Fikry Utomo 73 75 T 
29 Riski Ika A. 75 77 T 
30 Sarmila A. 69 70 T 
31 Slamet Heri P. 73 75 T 
32 Wigati Ningrum 69 70 T 
33 Windi Astuti 70 72 T 
34 Sugeng Riyadi 76 80 T 

Rata-rata 71.70 73.47 T  
 

Keterangan: Siswa Tuntas  : 30 anak (88.23 %) 

          Siswa Belum Tuntas :   4 anak (11.76 %) 

 



 

 

110

110

Lampiran 8 
Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SD Negeri   01 Kertosari Ulujami 

Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012    dari Kondisi Awal ke Siklus II 

No Nama 
Kondisi Awal Siklus II Nilai 

KKM Nilai T / BT Nilai T / 
BT 

1 Davit Bastiar 63 BT 68 BT 

70 

2 Wiyanah 65 BT 72 T 
3 Angga Saputra 68 BT 72 T 
4 Elda Amaliasari 64 BT 68 BT 
5 Indah Restu Ningrum 70 T 73 T 
6 Ramadhoni 72 T 76 T 
7 Rusdiyanto 75 T 80 T 
8 Abi Khuaero 67 BT 75 T 
9 Aldi Murdiyanto 67 BT 72 T 
10 Anis Oktavia 63 BT 74 T 
11 Arlan Prasojo 62 BT 68 BT 
12 Atiqoh 70 T 76 T 
13 Devi Astuti 72 T 76 T 
14 Dita Nurlestiyani 63 BT 69 BT 
15 Dul Hasim 73 T 76 T 
16 Eva Nurhayati 68 BT 76 T 
17 Ifana Indah M 68 BT 74 T 
18 Lilis Yeni Lestari 66 BT 70 T 
19 Mahardika Dwi P 67 BT 74 T 
20 Mei Tri S 66 BT 70 T 
21 M. Bayu Alfiyanto 73 T 76 T 
22 Nadya  Rahmawati 75 T 80 T 
23 Nia Safira 65 BT 72 T 
24 Nurul Aini 64 BT 70 T 
25 Puji Widiyanti 67 BT 74 T 
26 Ricky Prastyo 69 BT 78 T 
27 Rika Ayu G. 67 BT 70 T 
28 Risky Fikry Utomo 72 T 75 T 
29 Riski Ika A. 72 T 77 T 
30 Sarmila A. 62 BT 70 T 
31 Slamet Heri P. 68 BT 75 T 
32 Wigati Ningrum 64 BT 70 T 
33 Windi Astuti 67 BT 72 T 
34 Sugeng Riyadi 74 T 80 T 

Rata-rata 67.88 BT 73.47 T 
Keterangan:     Kondisi Awal  Siklus II 

Siswa Tuntas  : 11 anak (32.35%)  30 anak (88.23%) 
 Siswa Belum Tuntas : 23 anak (67.64%)    4 anak (11.76%) 
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Lampiran 9 

 

RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DASAR TOLAK PELURU 

RANAH KOGNITIF SIKLUS I 
 

No Nama Siklus I 
Nilai Keterangan 

1 Davit Bastiar 66 Kurang 
2 Wiyanah 67 Kurang 
3 Angga Saputra 74 Cukup 
4 Elda Amaliasari 67 Kurang 
5 Indah Restu Ningrum 75 Baik 
6 Ramadhoni 82 Baik Sekali 
7 Rusdiyanto 80 Baik Sekali 
8 Abi Khuaero 76 Baik 
9 Aldi Murdiyanto 70 Cukup  
10 Anis Oktavia 69 Kurang 
11 Arlan Prasojo 73 Cukup 
12 Atiqoh 74 Cukup 
13 Devi Astuti 74 Cukup 
14 Dita Nurlestiyani 75 Baik 
15 Dul Hasim 82 Baik Sekali 
16 Eva Nurhayati 76 Baik 
17 Ifana Indah M 76 Baik 
18 Lilis Yeni Lestari 74 Cukup 
19 Mahardika Dwi P 77 Baik 
20 Mei Tri S 73 Cukup 
21 M. Bayu Alfiyanto 74 Cukup 
22 Nadya  Rahmawati 82 Baik Sekali 
23 Nia Safira 67 Kurang 
24 Nurul Aini 69 Kurang 
25 Puji Widiyanti 76 Baik 
26 Ricky Prastyo 80 Baik Sekali 
27 Rika Ayu G. 68 Kurang 
28 Risky Fikry Utomo 76 Baik 
29 Riski Ika A. 77 Baik 
30 Sarmila A. 68 Kurang 
31 Slamet Heri P. 67 Kurang 
32 Wigati Ningrum 69 Kurang 
33 Windi Astuti 75 Baik 
34 Sugeng Riyadi 80 Baik Sekali 

 Baik Sekali 6 
Baik 10 
Cukup  8 
Kurang 10 
 Persentase 
Baik Sekali 17.64 % 
Baik 29.41 % 
Cukup  23.52 % 
Kurang 29.41 % 
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Lampiran 10 

 

RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DASAR TOLAK PELURU 

RANAH AFEKTIF SIKLUS I 
 

No Nama Siklus I 
Nilai Keterangan 

1 Davit Bastiar 66 Kurang 
2 Wiyanah 70 Cukup Baik 
3 Angga Saputra 76 Baik 
4 Elda Amaliasari 67 Kurang 
5 Indah Restu Ningrum 72 Cukup Baik 
6 Ramadhoni 80 Baik Sekali 
7 Rusdiyanto 82 Baik Sekali 
8 Abi Khuaero 76 Baik 
9 Aldi Murdiyanto 70 Cukup Baik 
10 Anis Oktavia 72 Cukup Baik 
11 Arlan Prasojo 65 Kurang 
12 Atiqoh 75 Baik 
13 Devi Astuti 75 Baik 
14 Dita Nurlestiyani 71 Cukup Baik 
15 Dul Hasim 82 Baik Sekali 
16 Eva Nurhayati 76 Baik 
17 Ifana Indah M 77 Baik 
18 Lilis Yeni Lestari 73 Cukup Baik 
19 Mahardika Dwi P 76 Baik 
20 Mei Tri S 68 Kurang 
21 M. Bayu Alfiyanto 83 Baik Sekali 
22 Nadya  Rahmawati 82 Baik Sekali 
23 Nia Safira 70 Cukup Baik 
24 Nurul Aini 73 Cukup Baik 
25 Puji Widiyanti 80 Baik Sekali 
26 Ricky Prastyo 81 Baik Sekali 
27 Rika Ayu G. 72 Cukup Baik 
28 Risky Fikry Utomo 76 Baik 
29 Riski Ika A. 75 Baik 
30 Sarmila A. 72 Cukup Baik 
31 Slamet Heri P. 77 Baik 
32 Wigati Ningrum 72 Cukup Baik 
33 Windi Astuti 70 Cukup Baik 
34 Sugeng Riyadi 80 Baik Sekali 

 Baik Sekali 8 
Baik 10 
Cukup Baik 12 
Kurang 4 
 Persentase 
Baik Sekali 23.52% 
Baik 29.41% 
Cukup Baik 35.29% 
Kurang 11.76% 
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Lampiran 11 

 

RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DASAR TOLAK PELURU 

RANAH KOGNITIF SIKLUS II 
 

No Nama Siklus II 
Nilai Keterangan 

1 Davit Bastiar 66 Kurang 
2 Wiyanah 70 Cukup  
3 Angga Saputra 80 Baik Sekali 
4 Elda Amaliasari 67 Kurang 
5 Indah Restu Ningrum 75 Baik 
6 Ramadhoni 82 Baik Sekali 
7 Rusdiyanto 80 Baik Sekali 
8 Abi Khuaero 76 Baik 
9 Aldi Murdiyanto 70 Cukup  
10 Anis Oktavia 72 Cukup k 
11 Arlan Prasojo 75 Baik 
12 Atiqoh 75 Baik 
13 Devi Astuti 77 Baik 
14 Dita Nurlestiyani 75 Baik 
15 Dul Hasim 82 Baik Sekali 
16 Eva Nurhayati 76 Baik 
17 Ifana Indah M 76 Baik 
18 Lilis Yeni Lestari 82 Baik Sekali 
19 Mahardika Dwi P 77 Baik 
20 Mei Tri S 80 Baik Sekali 
21 M. Bayu Alfiyanto 80 Baik Sekali 
22 Nadya  Rahmawati 82 Baik Sekali 
23 Nia Safira 70 Cukup  
24 Nurul Aini 72 Cukup  
25 Puji Widiyanti 76 Baik 
26 Ricky Prastyo 80 Baik Sekali 
27 Rika Ayu G. 72 Cukup  
28 Risky Fikry Utomo 76 Baik 
29 Riski Ika A. 77 Baik 
30 Sarmila A. 70 Cukup  
31 Slamet Heri P. 73 Cukup  
32 Wigati Ningrum 71 Cukup  
33 Windi Astuti 75 Baik 
34 Sugeng Riyadi 80 Baik Sekali 

 Baik Sekali 10 
Baik 13 
Cukup  9 
Kurang 2 
 Persentase 
Baik Sekali 29.41% 
Baik 38.23% 
Cukup  26.47% 
Kurang 5.88% 
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Lampiran 12 

RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DASAR TOLAK PELURU 

RANAH AFEKTIF SIKLUS II 
 

No Nama Siklus II
Nilai Keterangan 

1 Davit Bastiar 70 Cukup Baik 
2 Wiyanah 70 Cukup Baik 
3 Angga Saputra 80 Baik Sekali 
4 Elda Amaliasari 70 Cukup Baik 
5 Indah Restu Ningrum 80 Baik Sekali 
6 Ramadhoni 82 Baik Sekali 
7 Rusdiyanto 80 Baik Sekali 
8 Abi Khuaero 81 Baik SEkali 
9 Aldi Murdiyanto 71 Cukup Baik 
10 Anis Oktavia 72 Cukup Baik 
11 Arlan Prasojo 70 Cukup Baik 
12 Atiqoh 75 Baik 
13 Devi Astuti 77 Baik 
14 Dita Nurlestiyani 70 Cukup Baik 
15 Dul Hasim 82 Baik Sekali 
16 Eva Nurhayati 76 Baik 
17 Ifana Indah M 76 Baik 
18 Lilis Yeni Lestari 82 Baik Sekali 
19 Mahardika Dwi P 81 Baik Sekali 
20 Mei Tri S 80 Baik Sekali 
21 M. Bayu Alfiyanto 80 Baik Sekali 
22 Nadya  Rahmawati 82 Baik Sekali 
23 Nia Safira 70 Cukup Baik 
24 Nurul Aini 76 Baik 
25 Puji Widiyanti 76 Baik 
26 Ricky Prastyo 80 Baik Sekali 
27 Rika Ayu G. 72 Cukup Baik 
28 Risky Fikry Utomo 76 Baik 
29 Riski Ika A. 77 Baik 
30 Sarmila A. 70 Cukup Baik 
31 Slamet Heri P. 77 Baik 
32 Wigati Ningrum 71 Cukup Baik 
33 Windi Astuti 75 Baik 
34 Sugeng Riyadi 80 Baik Sekali 

 

Baik Sekali 13 
Baik 10 
Cukup Baik 11 
Kurang 0 
 Persentase 
Baik Sekali 38.23 % 
Baik 29.41 % 
Cukup Baik 32.35 % 
Kurang 0.00 % 
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Lampiran 13 

HASIL TANGGAPAN SISWA SIKLUS I 

No Pertanyaan 
Jumlah Respon 

Ya 
 

Tidak 
 

1 
Apakah kamu merasa senang dengan pembelajaran 
tolak peluru menggunakan bola plastik yang diisi 
pasir? 

28 6 

2 
Apakah kamu merasa lebih mudah melakukan tolak 
peluru dengan menggunakan bola plastik yang diisi 
pasir? 

22 12 

3 
Apakah kamu merasa lebih sulit melakukan tolak 
peluru dengan menggunakan bola plastik yang diisi 
pasir? 

6 28 

4 
Apakah kamu lebih suka melakukan tolak peluru 
menggunakan bola plastik yang diisi pasir 
dibandingkan dengan peluru besi? 

26 8 

5 Apakah kamu tahu bentuk lapangan tolak peluru? 
 2 32 

6 Apakah kamu tahu berat peluru untuk anak putra? 
 21 13 

7 Apakah kamu tahu berat peluru untuk anak putri? 
 17 17 

8 Apakah kamu cepat bosan melakukan tolak peluru 
menggunakan bola plastik yang diisi pasir? 6 28 

9 Apakah bola plastik  yang digunakan sebagai peluru 
licin saat dipegang ? 8 26 

10 
Apakah warna-warni bola plastik  yang digunakan 
sebagai peluru membuat kamu tertarik untuk belajar 
tolak peluru? 

22 12 

11 
Apakah bola plastik yang sama besarnya dengan 
ukuran peluru besi sudah pas digunakan sebagai 
pengganti peluru besi? 

9 27 

12 Apakah dirumah kamu akan mencoba melakukan 
tolak peluru menggunakan bola plastik? 22 12 

13 Apakah kamu bisa membuat peluru dari bola plastik 
yang diisi pasir? 22 12 

14 
Jika Pak guru menyuruh kamu membuat peluru dari 
bola plastik yang diisi pasir, apakah kamu akan 
melaksanakannya? 

28 6 
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Lampiran 14 

HASIL TANGGAPAN SISWA SIKLUS II 

No Pertanyaan 

Jumlah 
Respon 

Ya 
 

Tidak 
 

1 
Apakah kamu merasa senang dengan pembelajaran tolak 
peluru menggunakan bola plastik yang diisi pasir? 32 2 

2 
Apakah kamu merasa lebih mudah melakukan tolak 
peluru dengan menggunakan bola plastik yang diisi 
pasir? 

30 4 

3 
Apakah kamu merasa lebih sulit melakukan tolak peluru 
dengan menggunakan bola plastik yang diisi pasir? 3 31 

4 
Apakah kamu lebih suka melakukan tolak peluru 
menggunakan bola plastik yang diisi pasir dibandingkan 
dengan peluru besi? 

30 4 

5 
Apakah kamu tahu bentuk lapangan tolak peluru? 
 20 14 

6 
Apakah kamu tahu berat peluru untuk anak putra? 
 27 7 

7 
Apakah kamu tahu berat peluru untuk anak putri? 
 26 8 

8 
Apakah kamu cepat bosan melakukan tolak peluru 
menggunakan bola plastik yang diisi pasir? 3 31 

9 
Apakah bola plastik  yang digunakan sebagai peluru licin 
saat dipegang ? 8 26 

10 
Apakah warna-warni bola plastik  yang digunakan 
sebagai peluru membuat kamu tertarik untuk belajar 
tolak peluru? 

28 6 

11 
Apakah bola plastik yang sama besarnya dengan ukuran 
peluru besi sudah pas digunakan sebagai pengganti 
peluru besi? 

9 27 

12 
Apakah dirumah kamu akan mencoba melakukan tolak 
peluru menggunakan bola plastik? 29 5 

13 
Apakah kamu bisa membuat peluru dari bola plastik yang 
diisi pasir? 31 3 

14 
Jika Pak guru menyuruh kamu membuat peluru dari bola 
plastik yang diisi pasir, apakah kamu akan 
melaksanakannya? 

30 4 
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Lampiran 15 

 
Rubrik Penilaian Pemahaman Konsep (Kognitif) 

 

Indikator Pertanyaan yang diajukan Skor 

1)  Menolak berpasangan  

 

Saat melakukan menolak 

berpasangan arah bola yang 

ditolakan adalah........... 

 

 

2) Menolak dengan jarak tertentu 

menggunakan bola plastik 

yang diisi pasir. 

 

Saat melakukan menolak ke 

sasaran bertujuan untuk melatih 

supaya.............. 

 

 

3) Rangkaian gerak dasar tolak 

peluru. 

 

Pada saat melakukan tolakan 

posisi tubuh............ arah tolakan 

 

 

4) Rangkaian gerak dasar tolak 

peluru. 

 

Supaya jarak tolakan bisa jauh 

dipengaruhi oleh............ 

 

 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 400 
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Lampiran 16 

 

Rubrik Pengamatan Sikap (Afektif) 

 

Indikator Aspek yang dinilai skor 

Belajar gerak dasar menolak 

dengan modifikasi sarana 

pembelajaran menggunakan 

bola plastik   

Sportifitas 0-100 

Kejujuran 0-100 

Kerjasama 0-100 

Toleransi 0-100 

Percaya diri 0-100 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 500 

 

 

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja Siswa (Psikomotor) 

 

Indikator Aspek yang dinilai Skor 

Melakukan menolak 

berpasangan  

gerakan sesuai dengan 

intruksi guru dan tolakan 

sampai pada teman yang 

dituju 

0-100 

Melakukan gerak menolak denga 

terget tertentu  

Sikap gerakan menolak 

yang betul dan jarak 

tolakan sampai pada terget 

 

0-100 

Melakukan menolak ke sasaran  Gerak dasar menolak yang 

betul. 

0-100 

Rangakaian gerak tolak peluru 

dari awalan, tolakan, dan sikap 

akhir. 

Gerak dasar menolak dari 

awalan, tolakan, sikap 

akhir dan jarak tolakan. 

0-100 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 400 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN ULUJAMI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 01 KERTOSARI 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 
 

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kertosari 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa: 

Nama   : Sabiis 

NIM    : 6102910013 

Jurusan   : PJKR 

Fakultas   : Ilmu Keolahragaan (FIK) 

Keterangan  : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di SD 
Negeri 01 Kertosari Kec.Ulujami Kab. Pemalang pada tanggal 31 
Mei – 23 Juni 2012 dalam rangka penyusunan skripsi dengan 
judul “ Upaya Peningkatan Hasil Belajar Tolak Peluru 
Menggunakan Media bola plastik pada siswa kelas V SD Negeri 
01 Kertosari Kec.Ulujami Kab.Pemalang Tahun Pelajaran 
2011/2012” 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Ulujami, 23 Juni 2012 

Kepala Sekolah 

 

 

Johani, S.Pd.SD 
NIP. 19610617 198201 1 005 

 

Jln. Poncol, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, 52371 
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Persiapan Penelitian  
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PROSES  PEMBELAJARAN  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pendahuluan / Pemanasan 

Permainan Lomba Bola  
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Pembelajaran Menolak bola ke Sasaran 

Pembelajaran Permainan Bola Tembak 
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Pembelajaran gerak dasar menolak  

Post test Gerak dasar menolak 
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Penutup / Pendinginan 

Mengisi Angket 
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Media Bola plastik diisi pasir 

Sekolah Tempat Penelitian 


