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ABSTRAK 

 

  Kukuh Suharjo. 2012. Upaya Meningkatkan Efektivitas Belajar Lempar 
Cakram Dengan Menggunakan Media Modifikasi Piring Plastik pada Kelas VIII 
A MTs. NU. 20 Kangkung Th. Ajaran 2011-2012.Skripsi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan Dan Rekreasi.PGPJSD.Universitas Negeri Semarang.Pembimbing I 
:Drs.Tri Nurharsono,M.Pd,Pembimbing II : Drs. Tri Rustiadi,M.Kes. 

Kata-kata kunci : Efektivitas Belajar, LemparCakram, Piring Plastik 

 Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis 
dalampencapaian    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. Dengan media modifikasi 
piring plastikapakah dapat meningkatkan efektivitas belajar dalam pembelajaran 
lempar cakram . Dari beberapa kriteria media alternatif modifikatif untuk 
mengganti cakram tersebut nampaknya piring plastik bisa dijadikan media 
alternatif modifikatif untuk mengganti cakram. Dari segi bentuk, jelas ada 
kemiripan dengan bentuk cakram, dari segi ketersediaan dan harga, maka piring 
plastik sangat mudah sekali di dapat di pasar-pasar tradisional dengan harga 
sangat murah.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan sarana termudah untuk 
meneliti ,menyempurnakan dan mengevaluasi pengelolaan pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam belajar,sejauh 
mana respon siswa terhadap pembelajaran lempar cakram serta hasil belajar 
lempar cakram yang dilakukan siswa dengan media modifikasi piring plastik 

          Hasil penelitian penerapan media modifikasi piring plastik dalam belajar 
lempar cakram terbukti (1) meningkatkan hasil belajar siswayang diikuti dengan 
(2)peningkatan aktivitas belajar siswa serta (3) pemunculan kriteria sangat puas 
dari respon siswa terhadap proses pembelajaran .Milikilah segera kepribadian 
guru profesional dengan fokus pada pekerjaan ,mencintai serta mottokan bahwa 
bekerja adalah ibadah. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

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 Lempar Cakram di MTs.NU. 20 

Kangkung. Kondisi nyata di sekolah, media Cakram hanya tersedia 2 buah, 1 

untuk putri dan 1 untuk putra. Sementara rata-rata siswa di MTs.NU 20 Kangkung 

berjumlah 30 – 40 orang, jadi komparasi antara jumlah Cakram dan jumlah siswa 

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

Lempar Cakram 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 Cakram tersebut sampai batas yang cukup 

memadai atau kondisi ideal, misalnya dengan perbandingan 1 : 2 ( 1 cakram untuk 

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

sangat banyak dan hampir semuanya mempunyai tingkat urgensitas yang tinggi 
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untuk di penuhi oleh sekolah. Sehingga menuntut sekolah untuk menyediakan 

Cakram sesuai dengan kondisi ideal, merupakan suatu yang tidak realistis dan 

lebih jauhnya bisa menimbulkan gejolak dan iklim yang tidak kondusif di sekolah. 

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 cakram yang memang cukup mahal. Media alternatif modifikatif 

tersebut harus bersifat bisa mewakili karakteristik cakram, murah,  banyak 

tersedia atau mudah di dapat. 

Dari beberapa kriteria media alternatif modifikatif untuk mengganti 

cakram tersebut nampaknya piring plastik bisa dijadikan media alternatif 

modifikatif untuk mengganti cakram. Dari segi bentuk, jelas ada kemiripan 

dengan bentuk cakram, dari segi ketersediaan dan harga, maka piring 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 Meningkatkan Efektivitas Belajar Lempar Cakram 

dengan Media Modifikasi Piring Plastik pada kelas VIII A MTs. NU 20 

Kangkung Th. Ajaran 2011-2012” 
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1.2. Perumusan Masalah.  

1.2.1. Rumusan Penelitian 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka Rumusan Penelitian yang diajukan    

adalah : Apakah media modifikasi piring plastik bisa meningkatkan efektivitas 

belajar Lempar Cakram di kelas VIII A MTs NU 20 Kangkung ? 

1.2.2. Pertanyaan Penelitian 

1.2.2.1 Sejauhmana aktivitas siswa kelas VIII A dalam belajar lempar       

            Cakram ?               

1.2.2.2.Sejauhmana aktivitas guru dalam mengajar lempar cakram ? 

1.2.2.3.Sejauhmana hasil belajar lempar cakram yang dilakukan siswa  

            dengan modifikasi piring plastik  ?                                               

1.2.2.4.Sejauhmana respon siswa terhadap pembelajaran lempar  

             cakram dengan modifikasi piring plastik ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengetahui 

sejauhmana media modifikasi piring plastik bisa meningkatkan efektivitas belajar 

Lempar Cakram di kelas VIII A MTs NU 20 Kangkung 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1.Untuk mengetahui sejauhmana aktivitas siswa dalam belajar Lempar  

Cakram 

1.3.2.2.Untuk mengetahui sejauhmana aktivitas guru dalam mengajar Lempar  
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Cakram 

1.3.2.3.Untuk mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap pembelajaran  

Lempar Cakram dengan media piring plastik 

1.3.2.4.Untuk mengetahui sejauhmana hasil belajar Lempar Cakram yang  

dilakukan siswa dengan media modifikasi piring plastic 

 

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian 

1.4.1. Bagi siswa 

Siswa lebih partisipatif dalam proses pembelajaran Lempar  Cakram 

1.4.2 Bagi guru 

Selain menambah pengalaman dalam penggunaan media belajar yang di 

modifikasi, juga membuat pengajaran Lempar Cakram menjadi lebih   efektif 

1.4.3. Bagi Guru Penjas Orkes  

Bisa mencoba media modifikasi piring plastik dalam pembelajaran 

Lempar Cakram apabila Cakram tidak tersedia dalam jumlah yang memadai, dan 

bisa menjadi inspirasi pengetahuan untuk menemukan media modifikasi yang 

lainya dalam cabang penjas lainnya. 

1.4.4 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. 
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BAB II.  

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1.  PTK 

PTK(Classroom Action Research),yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

guru di kelasnya (sekolah) tempat mengajar dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran(Zaenal 

Aqib,2006).Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

praktik pembelajaran secara berkesinambungan ,sehingga meningkatkan mutu 

hasil instruksional ; mengembangkan keterampilan guru; meningkatkan 

relevansi;meningkatkan efesiensipengelolaan insruksional serta menumbuhkan 

budaya meneliti pada komunitas guru 

PTK  digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis meliputi 

aspekperencanaan tindakan , observasi, dan refleksi yang merupakan langkah 

berurutan dalam satu siklus atau daur yang berhubungan dengan siklus 

berikutnya.   Alur pelaksanaan PTK digambarkan dalam bentuk spiral tindakan 

(adaptasi Hopkins,1993) sebagai berikut  : 

 

 

 

 

 

                

                 Gambar 2.1 Alur Tindakan PTK. 

Identifikasi 
masalah

Perencanaan

Refleksi

Observasi

Perencanaan 
Ulang

Tindakan

Siklus 1

Siklus 2

dst.
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                 (Sumber :Hopkins,1993) 

 2.1.1.Di bawah ini beberapa hal penting yang berhubungan dengan PTK. 

 2.1.1.1 PTK penting untuk guru dengan alasan berikut. 

 2.1.1.2.PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka dan  tanggap   

terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. 

2.1.1.3.PTK dapat meningkatkan kinerja guru, sehingga mampu memperbaiki  

proses pembelajaran melalui suatu kajianyang dalam terhadap apa yang  

terjadi di kelasnya 

2.1.2.Karakterisik PTK yakni seperti di bawah ini. 

2.1.2.1.Didasarkan masalah yang dihadapi guru dalam instruksional 

2.1.2.2.Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya 

2.1.2.3.Penelit sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi 

2.1.2.4.Bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik   instruksional 

2.1.2.5.Dilasanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus 

2.1.2.6.Pihak yang melakukan tindakan adalah guru sendiri,sedangkan yang  

melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah  

pengamat,bukan guru yang sedang melakkan tindakan 

2.1.3.Jenis –jenis PTK yakni sebagai berikut 

2.1.3.1.PTK Diagnostik, ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun  

peneliti ke arah suatu tindakan .Dalam hal ini peneliti mendiagnosis dan  

memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian 

2.1.3.2.PTK Partisipan ialah apabila orang yang akan melakukan peelitian ,harus  
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terlibat langsung di dalam proses penelitian seja awal sampai dengan hasil 

peneliian yang berupa laporan 

2.1.3.3.PTK Empiris , ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu  

tindakan atau aksi  dan melakukan apa yang dilaksanakan dan apa yang  

terjadi selama aksi berlangsung 

2.1.3.4.PTK Eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya  

menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efesien di  

dalam suatu kegiaa belajar mengajar 

2.1.4 Model – model PTK 

Sebenarnya ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam PTK, 

diantaranya : a. Model Kurt Lewin, b. Model Kemmis dan Mc.Taggart, c. Model 

John Elliot, dan d. Model DaveEbbutt, tetapi yang paling dikenal dan biasa 

digunakan adalah model Kemmis dan Mc. Taggart. Adapun model PTK dimaksud 

menggambarkan adanya empat tahap yakni sebagai berikut. 

2.1.4.1. Tahap 1  :  Menyusun rancangan tindakan (perencanaan) , yang   

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan di mana , oleh siapa dan    bagaimana 

tindakan tersebut dilaksanakan. 

2.1.4.2. Tahap 2  :  Pelaksanaan tindakan , yaitu implementasi atau penerapan  isi 

rancangan di dalam kancah , yaitu mengenakan tindakan di kelas. 

2.1.4.3. Tahap 3  :  Pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. 

2.1.4.4. Tahap 4  :  Refleksi, atau pantulan , yaitu kegiatan untuk mengemukakan    

kembali apa yang sudah terjadi. 

Secara keseluruhan keempat tahapan dalam PTK ini membentuk suatu  
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Siklus. Siklus ini kemudian diikuti oleh siklus – siklus lain secara 

berkesinambungan seperti sebuah spiral. Namun sebelum keempat tahapan itu 

berlangsung , biasanya diawali oleh suatu tahapan pra PTK, yang meliputi  :  

identifikasi masalah, analisa masalah , rumusan masalah , dan rumusan hipotesis 

tindakan. 

2.1.5.Sasaran atau Objek PTK ialah sebaga berikut. 

2.1.5.1.. Unsur Siswa,  dapat  dicermati objeknya ketika siswa sedang asyik  

mengikuti prosespembelajaran di kelas / laboratorium / lapangan / bengkel / atau 

ketika sedang mengikuti kerja bakti di luar sekolah. 

2.1.5.2. Unsur Guru , dapat dicemati ketika guru sedang mengajar di kelas, sedang 

membimbing siswa-siswa yang sedang berdarmawisata, atau guru sedang  

mengadakan kunjungan ke rumah siswa. 

2.1.5.3. Unsur Materi Pelajaran , dapat dicermati ketika guru sedang mengajar 

atau sebagai bahan yang sedang ditugaskan kepada siswa. 

2.1.5.4.  Unsur Peralatan atau Sarana Pendidikan , dapat dicermatui ketika guru 

sedang mengajar . Dengan tujuan meningkatkan mutu hasil belajar, yang dapat 

diamati guru, siswa, atau keduanya. 

2.1.5.5.  Unsur Hasi Pembelajaran, yang ditinjau dari tiga ranah yang dijadikan 

titik tujuan yang harus dicapai melalui pembelajaran , baik susunan maupun 

tingkat pencapaian. 

2.1.5.6.  Unsur Lingkungan, baik lingkungan siswadi kelas, sekolah maupun yang 

melingkupi siswa di rumahnya. 
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2.1.5.7.  Unsur Pengelolaan, yang jelas-jelas merupakan gerak kegiatan    

sehingga mudah diatur, direkayasa dalam bentuk tindakan 

 

 

2.2. Lempar cakram . (Roji, 2004) 

2.2.1.Sejarah lempar cakram. 

       Lempar cakram adalah salah satu cabang atletik pada nomor lempar. Lempar 

cakram sudah dikenal mulai zaman purba oleh bangsa Yunani purba 708 SM, 

lempar cakram merupakan bagian dari pancalomba (pentathlon). Pada 

permulaannya, Cakram yang digunakan pada zaman purba dibuat dari batu 

terupam halus, kemudian dari perunggu yang dicor dan ditempa dengan berat 

antara 3 sampai 9 ponds (3,06 – 4,08 kg). Cara melakukan lemparan yang pada 

mulanya menirukan gaya nelayan yang melempar jaring berulang-ulang.  

Kemudian, ditemukan lemparan dengan sikap badan menyiku secara 

khusus dengan badan agak bersandar ke depan.Dalam Olympiade modern yang 

mulai diselenggarakan pada tahun 1896, nomor lempar cakram merupakan nomor 

lempar yang harus ada dalam setiap perlombaan atletik. Perlombaan lempar 

cakram untuk wanita baru mulai pada Olympiade IX tahun 1928 di Amsterdam. 

Cakram yang digunakan dalam perlombaan dibuat dari kayu berbingkai besi 

(logam). Berat cakram yang telah dibakukan (standart) untuk perlombaan bagi 

peserta wanita adalah 1 kg bagi peserta pria 2 kg.Cakram yang dilempar 

berukuran garis tengah 220 mm dan berat 2 kg untuk laki-laki, 1 kg untuk 
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perempuan. Lempar cakram diperlombakan sejak Olimpiade I tahun 1896 di 

Athena, Yunani.  

 

2.2.2.   Pengertian lempar cakram  

Untuk memahmi pengertian lempar cakram, terlebih dahulu kita 

memahami pemgertian lempar cakram. Lempar adalah olahraga dengan melempar 

(lembing, peluru, martil, cakram).(W.J.S.Poerwadarminta,1976:584). 

Sedangkan cakram sebuah benda kayu yang berbentuk piring berbingkai sabuk 

besi . 

Jadi lempar cakram adalah salah satu nomor lomba dalam atletik yang 

menggunakan sebuah benda kayu yang berbentuk piring bersabuk besi, atau 

bahan lain yang bundar pipih yang dilemparkan. 

2.2.3.Tehnik-tehnik lempar  cakram 

 2.2.3.1.   Cara memegang cakram 

Untuk memudahkan memegangnya, cakram diletakkan pada telapak 

tangan kiri (bagi pelempar yang tidak kidal) sedangkan telapak tangan kanan 

diletakkan diatas tengah cakram, keempat jari agak jarang (terbuka) menutupi 

pinggiran cakram (ruas jari yang terakhir menutupicakram)sedangkanibujaribebas. 
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   Gambar 2.2 . Cara memegang cakram 

   ( Sumber : Roji,2004 ) 

Cara memegang cakram bagi : 

(A)  tangan yang cukup lebar dan jari-jari panjang, 

(B). jari telunjuk dan jari  tengah, 

(C).   jari-jari pendek   

Cara memegang cakram (A-B-C-D) serta gambar E telapak tangan agak cekung. 

 2.2.3.2.Ada dua gaya dalam lempar cakram 

2.2.3.2.1.Gaya samping 

Sikap permulaan berdiri miring/menyamping kearah sasaran, sesaat akan 

memulai berputar lengan kanan diayun jauh ke belakang, sumbu putaran pada 

kaki kiri (telapak kaki bagian depan atau ujung) selama berputar lengan kanan 

selalu di belakang, pada posisi melempar badan merendah lengan kanan di 

belakang pandangan ke arah sasaran, setelah cakram lepas dari tangan kaki kanan 

melangkah ke depan berpijak dibekas telapak kaki kiri yang saat itu 

telahberayunkebelakang. 
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Gambar 2.3.  Lempar cakram awalan samping     

( Sumber  : Roji, 2004 )      

    

2.2.3.2.2. Gaya belakang 

Sikap pertama berdiri membelakangi arah lemparan sesaat akan berputar 

lengan kanan diayun jauh ke belakang pandangan mulai melirik ke kiri, saat mulai 

berputar ujung telapak kaki kiri sebagai sumbu dan tolakan kaki kiri itu pula 

badan meluncur ke arah lemparan, kaki kanan secepatnya diayun memutar ke kiri 

untuk berpijak, sesaat kaki kanan mendarat kaki kiri dengan cepat pula diayum ke 

kiri untuk berpijak dan terjadilah sikap lempar, setelah cakram lepas dari tangan 

kaki kanan segera diayun ke depan dan kaki kiri diayun ke belakang. 

 

Gambar2.4.Lemparcakramawalanbelakang/memutar 

(Sumber:Roji,2004) 

2.3. Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk 

mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari ( Bari Djamarah, 
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2002). Menurut James O. Wittaker belajar dapat didefinisikan sebagai proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

sedangkan menurut Cronbach belajar yang efektif adalah melalui pengalaman 

. Dan menurut Howard L. Kingsley belajar adalah proses dimana tingkah 

laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan 

(Dalyono, 1997). Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan 2 unsur yaitu jiwa dan 

raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk 

mendapatkan perubahan sebagai hasil dari proses belajar. Sehingga dilihat dari 

pengertian prestasi dan belajar tersebut maka dapat diambil kesimpulan prestasi 

belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan.  

Bentuk perubahan dari hasil belajar meliputi tiga aspek, yaitu :  

2.3.1. Aspek kognitif meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan    

pengetahuan dan perkembangan eterampilan/kemampuan yang diperlukan untuk 

menggunakan pengetahuan tersebut.  

2.3.2. Aspek efektif meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap mental, 

perasaan dan kesadaran.  

2.3.3. Aspek psikomotor meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk-bentuk 

tindakan motorik. (Daradjat, 1995: 197) Prestasi belajar siswa yang diperoleh 

dalam proses belajar-mengajar disekolah dapat dilihat dan diketahui dari nilai 

hasil ujian semester, yang kemudian dituangkan dalam daftar nilai raport.  



14 
 

 

          Nilai tersebut merupakan nilai yang dapat dijadikan acuan berhasil tidaknya 

siswa belajar serta dijadikan acuan berhasil tidaknya proses belajar mengajar di 

kelas. Penilaian prestasi siswa yang dicantumkan dalam rapot, bisa berbentuk 

anka jiga berbentuk huruf. Prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator 

keberhasilan dalam bidang studi tertentu yang telah dipelajarinya, akan tetapi juga 

keberhasilan sebagai indikator kualitas institusi pendidikan di tempat dia belajar.  

Sedangkan mengajar sendiri memiliki pengertian : 

�Upaya guru untuk “membangkitkan” yang berarti menyebabkan atau 

mendorong seseorang (siswa) belajar.  

�Menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjdinya proses belajar.  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku 

di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip 

dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai 
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pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga 

menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. 

Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelajaran adalah usaha sadar 

dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya 

kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena adanya 

usaha.Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang melibatkan beberapa komponen : 

1. Siswa 

Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Guru 

Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya 

yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. 

3. Tujuan 

Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) 

yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Isi Pelajaran 

Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

5. Metode 

Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. 
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6. Media 

Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa. 

7. Evaluasi 

Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. 

 

2.4. Efektivitas Belajar 

Efektivitas merupakan aspek penting dalam berbagai bentuk kegiatan, 

karena efektivitas merupakan cerminan dari tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Rivai dengan mengutip Exzioni (1964) 

menuliskan bahwa efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan dan sasarannya. 

Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi 

dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. Disamping itu, efektivitas 

juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasaan yang dicapai oleh orang 

(Robbins, 1977 dikutip oleh Rivai). Masih dari Rivai dengan mengutip 

Prokovenko (1987) dan Miskel (1992) dengan demikian efektivitas merupakan 

suatu konsep yang sangat penting kerena mampu memberikan gambaran 

mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran atau suatu tingkatan 

terhadap mana tujuan-tujuan dicapai atau tingkat pencapaian tujuan. 

Dan dalam kaitannya dengan efektivitas belajar (Rivai ,1999) mengatakan 

bahwa efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pelatihan. Pencapain 
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tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

Menurut Rivai aspek-aspek yang meliputi efektivitas belajar adalah : 

1. Peningkatan pengetahuan 

2. Peningkatan keterampilan 

3. Perubahan sikap 

4. Prilaku 

5. Kemampuan adaptasi 

6. Peningkatan integrasi 

7. Peningkatan partisipasi 

8. Peningkatan interaksi cultural 

Pengertian Efektivitas Pembelajaran dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Sutikno (2007) 

mengemukakan bahwa pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.  

 Menjelaskan bahwa ada enam ciri pembelajaran yang efektif, yaitu:  

(1) siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan 

kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 

(2) guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pelajaran, 
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3) aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, 

(4) guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa 

dalam menganalisis informasi, 

(5) orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir, serta 

(6) guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan 

gaya mengajar guru. 

Adapun ciri-ciri pembelajaran yang menganut unsur-unsur dinamis dalam proses 

belajar siswa sebagai berikut : 

�Motivasi belajar 

Motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaina usaha untuk menyediakan 

kondisi kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan 

sesuatau, dan bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha mengelakkan perasaan 

tidak suka itu. Jadi, motivasi dapat dirangsang dari luar, tetapi motivasi itu 

tumbuh di dalam diri seseorang. Adalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang/siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjalin kelangsungan dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dihendaki dapat dicapai oleh siswa 

(Sardiman, 1994) 

�Bahan belajar 

Yakni segala informasi yang berupa fakta, prinsip dan konsep yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain bahan yang berupa 

informasi, maka perlu diusahakan isi pengajaran dapat merangsang daya cipta 
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agar menumbuhkan dorongan pada diri siswa untuk memecahkannya sehingga 

kelas menjadi hidup. 

�Alat Bantu belajar 

Semua alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan maksud 

untuk menyampaikan pesan (informasi)) dari sumber (guru maupun sumber lain) 

kepada penerima (siswa). Inforamsi yang disampaikan melalui media harus dapat 

diterima oleh siswa, dengan menggunakan salah satu ataupun gabungan beberaapa 

alat indera mereka. Sehingga, apabila pengajaran disampaikan dengan bantuan 

gambar-gambar, foto, grafik, dan sebagainya, dan siswa diberi kesempatan untuk 

melihat, memegang, meraba, atau mengerjakan sendiri maka memudahkan siswa 

untuk mengerti pengajaran tersebut. 

�Suasana belajar 

Suasana yang dapat menimbulkan aktivitas atau gairah pada siswa adalah 

apabila terjadi : 

1. Adanya komunikasi dua arah (antara guru-siswa maupun sebaliknya) yang 

intim dan hangat, sehingga hubungan guru-siswa yang secara hakiki setara dan 

dapat berbuat bersama. 

2.Adanya kegairahan dan kegembiraan belajar. Hal ini dapat terjadi apabila isi 

pelajaran yang disediakan berkesusaian dengan karakteristik siswa. 

Kegairahan dan kegembiraan belajar juga dapat ditimbulkan dari media, 

selain isi pelajaran yang disesuaiakan dengan karakteristik siswa, juga didukung 

oleh factor intern siswa yang belajar yaitu sehat jasmani, ada minat, perhatian, 

motivasi, dan lain sebagainya. 
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�Kondisi siswa yang belajar 

Mengenai kondisi siswa, adapat dikemukakan di sini sebagai berikut : 

a. Siswa memilki sifat yang unik, artinya anatara anak yang satu dengan yang 

lainnya berbeda. 

b. Kesamaan siwa, yaitu memiliki langkah-langkah perkenbangan, dan memiliki 

potensi yang perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran. 

Kondisi siswa sendiri sangat dipengaruhi oleh factor intern dan juga factor 

luar, yaitu segala sesuatau yang ada di luar diri siswa, termasuk situasi 

pembelajaran yang diciptakan guru. Oleh Karena itu kegiatan pembelajaran lebih 

menekankan pada peranan dan partisipasi siswa, bukan peran guru yang 

dominant, tetapi lebih berperan sebagai fasilitaor, motivator, dan pembimbing. 

2.5.. Media Belajar 

Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium 

yang secara harfiah berarti, perantara atau pengantar, yaitu perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli yang dikutip 

Sudrajat memberikan definisi tentang media pembelajaran diantaranya, schram 

(1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

 Sementara, Briggs(1977) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana 

fisik untuk menyampaikan isi/ materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan 

sebagainya. Sedangkan National Education Association (1969) mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 

pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. 
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  Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurka pesan, dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dam kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar pada diri peserta didik. Dalam kaitanya dengan efektivitas belajar 

Brown (1973) yang juga dikutip Sudrajat mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi 

tehadap efektivitas pembelajaran. 

Lebih lanjut( Sudrajat,2007) menuliskan tentang beberapa fungsi media 

diantaranya : 

2.5.1. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal 

yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh peserta didik 

tentang suatu objek, disebabkan : 

 2.5.1.1 objek terlalu besar; 

2.5.1.2. objek terlalu kecil; 

2.5.1.3. objek yang bergerak terlalu lambat; 

2.5.1.4. objek yang bergerak terlalu cepat; 

2.5.1.5. objek yang terlalu komplek; 

2.5.1.6. objek yang bunyinya terlalu halus; 

2.5.1.7. objek mangandung bajaya dan resiko tinggi. Melalui penggunaan nedia 

yang tepat, maka semua objek dapat disajikan kepada peserta didik. 

 2.5.2.. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

peserta didik dengan lingkungannya; 

2.5.3. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar 
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2.5.4. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang 

konkrit sampai dengan yang bastrak. 

2.6. Modifikasi Media Pembelajaran 

Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani penulis anggap penting 

untuk diketahui oleh para guru pendidikan jasmani. Diharapkan dengan mereka 

dapat menjelaskan pengertian dan konsep modifikasi, menyebutkan apa yang 

dimodifikasi dan bagaimana cara memodifikasinya, menyebutkan dan 

menerangkan beberapa aspek analisis modifikasi. 

Dalam penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu “ 

Developentally Appropriate Practice” (DAP). Artinya bahwa tugas ajar yang 

disampaikan harus memerhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak, dan 

dapat membantu mendorong kea rah perubahan tersebut. Dengan demikian tugas 

ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan 

anak didik yang diajarnya. Perkembangan atau kematangan yang dimaksud 

mencakup fisik, psikis maupun keterampilannya. 

Tugas ajar itu juga harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan 

perbedaan karakteristik individu dan mendorongnya kearah perubahan yang 

lebihbaik. 

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. 
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Selanjutnya guru-guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa saja yang 

bisa dan harus dimodifikasi serta tahu bagaimana cara memodifikasinya.  

Beberapa aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan 

guru tentang tujuan,karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan 

evaluasinya.Disamping pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, 

karakteristik, materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi, keadaan sarana, prasarana 

dan media pengajaran pendidikan jasmani yang dimiliki oleh sekolah akan 

mewarnai kegiatan pembelajaran itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari yang paling dirasakan oleh para guru pendidikan jasmani adalah hal-

hal yang berkaitan dengan sarana serta prasarana pendidikan jasmani yang 

merupakan media pembelajaran pendidikan jasmani sangat diperlukan. 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam 

memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

Seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu 

yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang 

semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran 

penjas yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru 

pendidikan jasmani untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani. 

        Guru pendidikan jasmani di lapangan tahu dan sadar akan kemampuannya. 

Namun apakah mereka memiliki keberanian untuk melakukan perubahan atau 

pengembangan – pengembangan kearah itu dengan melakukan modifikasi ? 

       Seperti halnya halaman sekolah, taman, ruangan kosong, parit, selokan dan 
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sebagainya yang ada dilingkungan sekolah, sebenarnya dapat direkayasa dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. 

Dengan melakukan modifikasi sarana maupun prasarana, tidak akan 

mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani. 

Bahkan sebaliknya, karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, 

melalui pendekatan bermain dalam suasana riang gembira. Jangan lupa bahwa 

kata kunci pendidikan jasmani adalah “Bermain – bergerak – ceria”. 

 Rusli Lutan (2000) menyatakan : modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmanidiperlukandengantujuaagar 

: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 dalam 

kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, 

afektif dan psikomotorik anak.  

Pengembangan modifikasi  dilakukan 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 standar untuk orang dewasa, dan 
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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, oleh 

karenanya pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan 

karakteristik anak, sehingga anak akan mengikuti pelajaran pendidikan jasmani 

dengan senang dan gembira. 
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BAB III.  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

 Subjek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa kelas VIII A 

MTs NU 20 Kangkung , dengan jumlah siswa 36 anak. Mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani ,Olahraga,dan Kesehatan 2, Pokok Bahasan Permainan dan Olahraga 

Atletik, Semester Genap/II , Tahun Pelajaran 2011-2012 

3.2. Objek Penelitian 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas.Adapun jenis tindakan 

yang  dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian berdasarkan pada 

prinsip Kemmis dan Toggart (1988) yang mencakup kegiatan perencanaan, 

tindakan , observasi , refleksi atau evaluasi. Penelitian ini dilakukan dengan 

berkolaborasi dengan guru MTs NU 20 Kangkung 

Adapun jenis tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut. 

 1. Minat siswa untuk belajar menemukan sendiri 

 2. Kerjasama  dalam mengkomunikasikan hasil belajarnya, dan 

 3. Keaktifan dan sikap kooperatif siswa selama mengikuti pembelajaran 

3.3. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian direncanakan pada semester Genap, bulan Mei   

2012 sampai dengan bulan Juni 2012 
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3.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat yang digunakan sebagai penelitian adalah MTs NU 20 

Kankung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal , Tahun Pelajaran 2011-2012 

3.5. Teknik Pengumpulan Data (Suharsimi Arikunto,2006) 

Data yang dikumpulkan melalui catatan observasi dan hasil evaluasi yang 

dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan siklus II bersama mitra kolaborasi. 

 Catatan observasi dipergunakan untuk mengetahui peningkatan aktifitas 

siswa dan pemunculan ketrampilan kooperatif siswa , sedangkan evaluasi 

dilakukan untuk mengukur peningkatan prestasi belajar siswa.  

 Pada bagian refleksi dilakukan analisis data mengenai proses , masalah 

dan hambatan yang dijumpai, kemudian dilanjutkan dengan refleksi dampak 

pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan. Salah satu kegiatan penting dari refleksi 

adalah terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan. 

3.6. Analisis Data. 

 Data hasil observasi pembelajaran dianalisa bersama-sama dengan mitra 

kolaborasi, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman 

guru. Sedangkan hasil belajar siswa (evaluasi) dianalisis berdsarkan ketentuan 

belajar siswa.       

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengukur sejauhmana 

efektivitas belajar Lempar Cakram dengan menggunakan media modifikasi piring 

plastik, indikator dari efektivitas belajar adalah meningkatnya hasil belajar siswa 

(Rivai:1999 ), dengan kata lain bahwa untuk melihat efektif tidaknya sebuah 
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proses pembelajaran bisa dilihat dari pencapaian hasil pembelajarannya. Berikut 

ini Tabel 1 Indikator Hasil Belajar Siswa. 

Tabel 1. Indikator Hasil Belajar Siswa 

No Aspek Ketuntasan Kriteria 

1 Awalan 80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 

2 Cara Melempar 80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 

3 Sikap Akhir 80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 
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Tabel 2.  Indikator Keaktifan Siswa 

No Aspek Keaktifan Siswa Kriteria 

1 Aktivitas siswa 

dalam belajar 

Lempar Cakram 

80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Aktif 

Aktif  

Cukup Aktif 

Kurang Aktif  

Tidak Aktif 

 
Tabel 3. Indikator Aktivitas Guru 

No Aspek Keaktifan Guru Kriteria 

1 Aktivitas guru 

dalam mengajar 

Lempar Cakram 

80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Aktif 

Aktif  

Cukup Aktif 

Kurang Aktif  

Tidak Aktif 

 
Tabel 4. Indikator Respon (Tingkat Kepuasan Belajar) Siswa 

No Aspek 
Tingkat Kepuasaan 

Belajar Siswa 
Kriteria 

1 Respon siswa 

terhadap proses 

Belajar Lempar 

Cakram 

80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Puas 

Puas  

Cukup Puas 

Kurang Puas 

Tidak Puas 
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   3.7. Gambaran Umum Penelitian 

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, 

Untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dengan cara menentukan 

sumber data terlebih dahulu, kemudian jenis data, teknik pengumpulan data, dan 

instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 5 di bawah ini : 

Tabel 5. Teknik Pengumpulan Data 

No Sumber Data  Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

1 Siswa Aktivitas siswa 

dalam belajar 

Lempar Cakram 

Observasi Pedoman 

Observasi 

2 Guru Aktivitas guru 

dalam mengajar 

Lempar Cakram 

 

Observasi Pedoman 

Observasi 

3 Siswa Hasil Belajar 

siswa 

Tes Siswa 

melakukan awalan, 

cara melempar, 
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sikap akhir 

4 Siswa Respon siswa 

(tingkat 

Kepuasan 

Belajar) terhadap 

proses Belajar 

Lempar Cakram 

Penyebaran angket 

Angket kepuasan 

belajar siswa 

 

 

3.8.  Rencana Penelitian 

Rencana yang disusun untuk penelitian ini , diawali dengan kegiatan studi 

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

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1. GAMBARAN SETTING PENELITIAN 

         Penelitian Tindakan Kelas yang mengambil setting di MTs NU 20 Kang – 

kung , Kecamatan Kangkung , Kabupaten Kendal ini pelaksanaannya mengikuti 

alur sebagai berikut. 

4.1.1. Perencanaan, meliputi penetapan materi pembelajaran Penjas Orkes 

     dan penetapan alokasi waktu pelaksanaannya ( Tanggal 4 dan 11  

      Juni 2012 ) 

4.1.2. Tindakan , meliputi seluruh proses kegiatan belajar mengajar ,yaitu ma  

      teri belajar lempar cakram dengan modifikasi piring plastik. 

4.1.3. Observasi, dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran , meli- 

     puti aktivitas siswa, aktivitas guru, respon siswa terhadap proses pembe 

     lajaran , dan hasi belajar siswa. 

4.1.4. Refleksi, meliputi kegiatan analisis hasil pembelajaran dan sekaligus 

     menyusun rencana perbaikan pada siklus berikutnya. 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan secara kolaborasi dengan guru Penjas  

Orkes lain , yang membantu dalam pelaksanaan observasi dan refleksi selama  

penelitian berlangsung , sehingga secara tidak langsung kegiatan penelitian bisa  

terkontrol dan terjaga kevalidan hasil penelitian  

 

 



33 
 

 

4.2. PENJELASAN PER SIKLUS 

 Penelitian Tindakan Kelas dengan alur  atau tahapan ( perencanaan, 

tindakan , observasi, refleksi ) disajikan dalam dua siklus sebagai berikut . 

4.2.1.  SIKLUS I ( Pertama )  : 

4.2.1.1. PERENCANAAN , meliputi  : 

1).  Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 

2). Menyiapkan cakram dan modifikasinya berupa piring plastik 

3).  Menyiapkan blangko/lembar observasi 

4).  Menyiapkan blangko/lembar evaluasi atau hasil belajar siswa 

4.2.1.2. TINDAKAN, meliputi : 

1).  Menjelaskan kegiatan belejar mengajar secara umum 

2).  Membentuk kelompok putra (Pa) dan putri (Pi) 

tiap-tiap teknik dasar tersebut. 

 3).  Menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik dasar lempar  cakram 

meliputi,  cara memegang cakram , awalan , cara melempar dan sikap 

akhir serta menugaskan kepada kelompok untuk melakukan gerakan 

4).  Mengoreksi setiap gerakan teknik dasar yang dilakukan oleh   kelompok 

dalam tiap penugasan 

5).  Melaksanakan diskusi dan tanya jawab tentang setiap gerakan   teknik dasar 

lempar cakram yang dilakukan oleh kelompok. 

6).  Mengevaluasi dengan menugaskan siswa untuk merangkai  setiap teknik –

teknik dasar dalam lempar cakram  awalan  menyamping 

7). Menarik kesimpulan. 
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4.2.1.3. OBSERVASI, meliputi : 

1). Mengamati aktifitas siswa terhadap proses belajar mengajar 

2).. Mengamati perilaku siswa terhadap penggunaan modifikasi  alat pelajaran  

3).  Mengamati kerja sama, toleransi , kesungguhan, berbagi tempat  dan peralatan 

yang dilakukan siswa. 

4.2.1.4. REFLEKSI, meliputi  : 

1).  Mencatat hasil observasi. 

2).  Mengevaluasi hasil observasi 

3).  Menganalisis hasil pembelajaran  

4).  Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

 

4.2.2. SIKLUS II ( Kedua ) : 

4.2.2.1. PERENCANAAN, meliputi : 

1).   Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) denga  memperhatikan 

hasil pembahasan pada siklus pertama . 

2).   Memadukan hasil refleksi siklus pertama agar hasil siklus ke dua lebih baik . 

3).   Menyiapkan blangko/lembar observasi, evaluasi hasil belajar  siswa siklus 2 

dan lembar angket. 

4.2.2.2. TINDAKAN , meliputi : 

1).   Menjelaskan kegiatan belajar mengajar dan informasi hasil siklus  pertama 

2).  Membentuk siswa dalam kelompok Putra (Pa) dan Putri (Pi) 
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3).   Menjelaskan kembali teknik –teknik dasar yang benar dengan    mengoreksi 

gerakan yang dilakukan pada siklus 1 serta menugaskan  pada kelompok untuk 

melakukannya. 

4).    Melakukan diskusi / tanya jawab tentang koreksi gerakan yang    dilakukan. 

5).  Mengevaluasi kembali dengan menugaskan pada siswa untuk  melakukan 

rangkaian gerakan lempar cakram awalan  menyamping. 

4.2.2.3.  OBSERVASI , meliputi  :  

1) . Mengamati aktifitas siswa terhadap proses belajar mengajar 

2).  Mengamati perilaku siswa terhadap penggunaan modifikasi   alat pelajaran 

3).  Mengamati kerja sama, toleransi , kesungguhan, berbagi tempat  dan peralatan 

yang dilakukan siswa. 

4.2.2.4. REFLEKSI, meliputi : 

1).  Mencatat hasil observasi 

2).  Mengevaluasi hasil observasi 

3).  Menganalisis hasil pembelajaran 

4).  Menyusun laporan . 

 

4.3. PROSES ANALISIS DATA 

       Proses analisis data sebagai sebagai hasil penelitian meliputi peningkatan 

aktivitas siswa , dan hasil belajar siswa serta respon siswa terhadap proses belajar 

lempar cakram awalan menyamping dengan media modifikasi piring 

plastikdisajikan dalam 2 siklus. Dari jumlah 36 siswa terdiri dari17 putra dan 19 

putri hasil penelitian menunjukkan  sebagai berikut. 
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4.3.1. SIKLUS 1 

       Dalam proses pembelajaran siklus 1 pengenalan materi dengan menjelaskan 

dan mendemonstrasikan teknik-teknik dasar lempar cakram awalan menyamping , 

kemudian dilanjutkan menugaskan kepada siswa untuk melakukan gerakan – 

gerakan teknik dasar tersebut. Hasil penelitia menunjukkan : 

       Aktivitas siswa dalam lempar cakram                    =  25 anak  aktif 

       Hasil belajar siswa  :   awalan Pa      = 16 anak 

                                 Awalan Pi     =  13 anak 

           Cara melempar Pa    =  13 anak 

           Cara melempar Pi    =  11 anak 

            Sikap akhir Pa     =  13 anak 

            Sikap akhir Pi    =  12 anak 

           Refleksi: 

 Pada siklus pertama ini hasil observasi menunjukkan adanya kurangnya 

pemahaman materi gerakan teknik dasar yang dilakukan siswa terutama siswa 

putri , maka aktivitas dan hasil belajar siswa belum mencapai ketuntasan dalam 

pembelajaran . 

 

4.3.2. SIKLUS 2 

       Pada siklus ini diawali dengan pembekalan khusus bagi siswa yang belum 

mampu dalam penguasaan teknik dasar , dengan bimbingan teman 

sekelompoknya ,mengoreksi gerakan serta melakukan berulang – ulang. Adapun 

hasil penelitiannya sebagai berikut. 
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          Aktivitas siswa dalam lempar cakram                    =  30 anak  aktif 

          Hasil belajar siswa  :   awalan Pa        = 17 anak 

                                 Awalan Pi        =  15 anak 

           Cara melempar Pa       =  15 anak 

           Cara melempar Pi       =  15 anak 

            Sikap akhir Pa        =  15 anak 

            Sikap akhir Pi        =  15 anak 

 Respon siswa terhadap proses pembelajaran       = 30 anak sangat puas 

 Refleksi : 

            Pada akhir siklus kedua hasil pembelajaran sudah memenuhi harapan , 

yaitu adanya peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajarnya, serta respon positif 

terhadap proses aktivitas pembelajaran . 

 

4.4. PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KESIMPULAN  

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belajar lempar cakram 

dengan menggunakan media modifikasi piring plastik sangat efektif digunakan 

dalam pembelajaran lempar cakram . Secara keseluruhan hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan baik aktivitas siswa dalam belajar, aktivitas 

guru dalam mengajar , maupun hasil belajar siswa seperti terlihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 6. Hasil Tiap Aspek Selama 2 Siklus 

No Aspek Hasil tiap aspek 

selama 2 siklus 

Siklus 

Peningkatan

1. Aktivitas siswa dalam belajar 

Lempar Cakram  

70 % 80 %  

 

10% 

2. Aktivitas guru dalam mengajar 

Lempar Cakram  

95% 100 %  5% 

 

3. Hasil Belajar siswa Awalan Pa   

Hasil Belajar siswa Awalan Pi 

95% 100%  

70% 80%  

5% 

10% 

4. Respon siswa terhadap proses 

belajar Lempar Cakram  

85% 85% 

 

 

 

4.4.1.Pembahasan Aktivitas Siswa dalam Belajar Lempar Cakram 

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas siswa pada siklus penelitian dengan 2 

siklus penelitian pada proses pembelajaran Lempar Cakram menunjukan adanya 

peningkatan aktivitas siswa dari siklus pertama sampai siklus kedua seperti 

terlihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Aktivitas Siswa 

Nomor Siklus Penelitian Tindakan Aktifitas 

1 Pertama  70% 

2 Kedua 85% 

Rata-rata 75% 
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada dua siklus penelitian pada 

pembelajaran Lempar Cakram dengan piring plastik menunjukan adanya 

peningkatan aktivitas siswa dari siklus pertama sampai siklus kedua seperti 

terlihat pada Tabel 7 

Dari Tabel 7 di atas, terlihat bahwa siklus pertama aktivitas siswa mencapai 

70%, kemudian pada siklus kedua mencapai 85% ini berarti ada peningkatan 15% 

setelah ada treathment atau perbaikan pada siklus kedua, sehingga rata-rata 

keaktifan siswa selama dua siklus adalah 75%. Mengacu pada Indikator Keaktifan 

Siswa pada Tabel 2 kisaran angka 75% memiliki kriteria Aktif. Dengan kata lain, 

siswa selama mengikuti pembelajaran Lempar Cakram dengan media modifikasi 

piring plastik bergerak aktif baik saat mendapat tugas dari guru atau pun inisiatif 

sendiri. 

 

 

4.4.2. Aktivitas Guru Dalam Mengajar Lempar Cakram 

 Tabel 8. Aktivitas Guru 

Nomor Siklus Penelitian Tindakan Aktifitas 

1 Pertama  95% 

2 Kedua 100% 

Rata-rata 97,5% 
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Berdasarkan hasil pengamatan oleh rekan guru aktivitas guru dalam 

mengajar Lempar Cakram dengan media modifikasi piring plastik mengalami 

kenaikan aktivitas. 

Pada Tabel 8 nampak bahwa aktivitas mengajar guru pada siklus pertama 

mencapai tingkat pencapaian 95%, sedangkan pada siklus kedua setelah 

melakukan treatment pada proses pembelajaran, aktivitas guru mencapai 100%. 

Ini berarti ada kenaikan aktivitas guru sebesar 5%, sehingga rata-rata aktivitas 

guru pada dua siklus mencapai97,5%. 

Mengacu pada Indikator Aktivitas Guru pada Tabel 3, besaran angka 97,5% 

termasuk kriteria Sangat Aktif. Ini artinya guru dalam mengajar betul-betul sesuai 

dengan skenario pembelajaran atau RPP. 

 

4.4.3.Hasil Belajar Siswa 

Tabel 9. Hasil Belajar Siswa 

No Siklus Penelitian Aspek 
Jenis 

Kelamin 

Ketuntasan 

Belajar 

1 Pertama Awalan Pa 

Pi 

95% 

70% 

  Cara Melempar Pa 

Pi 

80% 

60% 

  Sikap Akhir Pa 

Pi 

80% 

65% 

2 Kedua Awalan Pa 100% 
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Pi 80% 

  Cara Melempar Pa 

Pi 

90% 

80% 

  Sikap Akhir Pa 

Pi 

90% 

80% 

 

Berdasarkan hasil tes praktik yang dilakukan kepada siswa, dari mulai 

awalan, cara melempar, dan sikap akhir Lempar Cakram, pada akhir siklus 

ternyata mendapat kenaikan. 

Dari Tabel 9 terlihat bahwa untuk siklus pertama hasil tes praktik Awalan 

mencapai, putri 70%, dan putra 95%. Ini artinya, ada sebanyak 13orang siswa 

putri yang mampu menuntaskan pembelajaran dari 19 orang, dan ada 16 orang 

siswa putra yang mampu menuntaskan pembelajaran dari 17 orang.  

Masih pada siklus pertama, hasil tek praktik cara melempar mencapai, putri 

60% dan putra 80%. Ini artinya, ada sebanyak 11orang putri yang mampu 

menuntaskan pembelajaran, dan 13 orang putra yang mampu menuntaskan 

pembelajaran. 

Dari siklus pertama, hasil tes praktik sikap akhir mencapai 65% putri, dan 

80% putra. Ini artinya ada 12 orang putri yang mampu menuntaskan 

pembelajaran, dan ada 13 orang putra yang mampu menuntaskan pembelajaran. 

Pada siklus kedua dari Tabel 9 terlihat ada peningkatan pada tes praktik tiap 

aspek. Pada tes praktik awalan mencapai 100% putra, dan 80% putri. Ini berarti 

bahwa ada 17 orang siswa yang mampu menuntaskan pembelajarannya, artinya 
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untuk putra semua siswa mampu menuntaskan pembelajarannya, dan untuk putri 

ada 15 orang yang mampu menuntaskan pembelajarannya. 

Pada tes praktik cara melempar terlihat mencapai 90% putra dan 80% putri. 

Ini berarti ada sebanyak 15 orang putra yang mampu menuntaskan pembelajaran, 

dan 15 orang siswa putrid yang mampu menuntaskan pembelajaran. 

Sementara pada tes praktik sikap akhir persentase mencapai 90% putra dan 

80% untuk putrid. Ini artinya bahwa ada 16 orang putra yang mampu 

menuntaskan pembelajaran , dan ada 15orang putri yang mampu menuntaskan 

pembelajaran. 

Aspek Awalan pada siklus pertama mencapai 95% putra, dan 70% untuk 

putri, sedangkan pada siklus kedua putra mencapai 100% dan putri 80%. Ada 

kenaikan 5% untuk putra dan ada lonjakan kenaikan 20% untuk putri, dan rata-

rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 97,5% putra dan putri 

mencapai 75%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa, persentase tersebut 

menunjukan bahwa pembelajaran Awalan pada Lempar Cakram dengan 

menggunakan media modifikasi piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk 

putra dan efektif untuk putri.  

Aspek Cara Melempar pada siklus pertama mencapai 80% putra, dan 60% 

untuk putri, sedangkan pada siklus kedua putra mencapai 90% dan putri 80%. Ada 

kenaikan 10% untuk putra dan ada lonjakan kenaikan 20% untuk putri, dan rata-

rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 85% putra dan putri 

mencapai 70%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa, persentase tersebut 

menunjukan bahwa pembelajaran Cara Melempar pada Lempar Cakram dengan 
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menggunakan media modifikasi piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk 

putra dan efektif untuk putri.  

Aspek Sikap Akhir pada siklus pertama mencapai 80% putra, dan 65% 

untuk putri, sedangkan pada siklus kedua putra mencapai 90% dan putri 80%. Ada 

kenaikan 10% untuk putra dan ada lonjakan kenaikan 15% untuk putri, dan rata-

rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 85% putra dan putri 

mencapai 72,5%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa, persentase 

tersebut menunjukan bahwa pembelajaran Sikap Akhir pada Lempar Cakram 

dengan menggunakan media modifikasi piring plastik, berkategori Sangat Efektif 

untuk putra dan efektif untuk putri.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil temuan, analisis data dan refleksi pada setiap siklus serta   

pembahasan yang telah disajikan dalam bab-bab terdahulu, dapat  

dikemukakan kesimpulan dan saran, sebagai berikut : 

         5.1. Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “ Upaya Meningkatkan 

Efektivitas Belajar Lempar Cakram dengan Menggunakan Media 

Modifikasi Piring Plastik Pada  Kelas VIII A MTs. NU 20 Kangkung Th. 

Ajaran 2011-2012 “ menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

Pertama, aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

Lempar Cakram dengan menggunakan media modifikasi piring plastik di 

kategorikan aktif. Dan setelah dilakukan siklus kedua, aktivitas siswa 

mengalami peningkatan keaktifan rata-rata sebesar 75% . Kalau mengacu 

pada Indikator Keaktifan Siswa maka besaran keaktifan sebesar 75% 

termasuk kriteria Aktif. 

Kedua, bahwa aktivitas mengajar guru pada siklus pertama mencapai 

tingkat pencapaian 95%, sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan 

treatment pada proses pembelajaran, aktivitas guru mencapai 100%. Ini 

berarti ada kenaikan aktivitas guru sebesar 5%, sehingga rata-rata aktivitas 

guru pada dua siklus mencapai 97,5%. 
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Mengacu pada Indikator Aktivitas Guru , besaran angka 97,5% 

termasuk kriteria Sangat Aktif.  

Ketiga rata-rata Ketuntasan Belajar untuk aspek Awalan mencapai 

97,5% putra dan putri mencapai 75%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar 

Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran 

Awalan pada Lempar Cakram dengan menggunakan media modifikasi 

piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan efektif untuk putri.  

Rata-rata ketuntasan belajar untuk aspek Cara Melempar mencapai 

85% putra dan putri mencapai 70%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar 

Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran 

Cara Melempar pada Lempar Cakram dengan menggunakan media 

modifikasi piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan Efektif 

untuk putri.  

Rata-rata Ketuntasan Belajar untuk aspek Sikap Akhir mencapai 85% 

putra dan putri mencapai 72,5%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar 

Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran 

Sikap Akhir pada Lempar Cakram dengan menggunakan media modifikasi 

piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan Efektif untuk 

putri. Keempat, respon siswa mengacu pada Indikator Respon Siswa, maka 

rata-rata tingkat respon siswa 85%, mempunyai kriteria Sangat Puas. 

5.2. Saran 

5.2.1. Umum 

5.2.1.1. Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian sederhana yang sangat  
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gampang      dilakukan, karena berangkat dari pekerjaan kita sehari-hari,  

yaitu mengajar  

5.2.2.2. Agar mampu melakukan PTK, laksanakan dengan rumus 3M : Memulai !  

Memulai ! dan Memulai ! 

5.2.2.3.  Milikilah segera kepribadian guru professional sebagai berikut : 

         1) .Gemar menambah wawasan dengan : membaca buku, ikut seminar,  

              diskusi, work shop atau temu ilmiah lainnya, surfing di internet untuk  

   menemukan jurnal-jurnal penelitian, Fokus pada pekerjaan. 

        2) . Menikmati 

        3).  Mencintai pekerjaan dengan cara : menganggap sekolah adalah  

rumah kita ! siswa adalah anak-anak kita ! rekan kerja sebagai  

saudara-saudara kita ! kelas adalah ruangan belajar kita ! Materi  

pelajaran anggap saja makanan yang renyah, seperti pop corn ! 

         4).  Motokan bahwa Bekerja adalah ibadah ! 

5.2.2. Khusus 

5.2.2.1. Perencanaan dan persiapan penelitian harus dilakukan sedetail mungkin 

5.2.2.2. Kolaborator sebagai pendamping pengamat sebaiknya yang sesuai dengan  

mata pelajaran    yang di-PTK-kan agar memahami permasalahan. 

5.2.2.3. Dalam hal Penulisan : pada awal menulis menirulah dulu ! Setelah itu  

anda akan menemukan sendiri jalannya ! 
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LAMPIRAN 4 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

Aspek Aktivitas  

 

Jumlah 
Skor 

Bekerja 
sama 
dengan 
teman 

Menghargai 
lawan 

Percaya 
diri/Berani

Bersedia 
berbagi 
tempat 
dan 
peralatan 

1       
2       
3       
4       
5       

Jumlah  
 

Kangkung,…………. 

                                           Pengamat 

 

 _______________ 

Petunjuk : 

1. Pengamat duduk di tempat yang strategis  

2. Pengamat ditujukan kepada setiap kelompok Putra (Pa) dan Putri (Pi) 

3. Pengamat cukup memberi tanda cek list(√) pada kolom aktivitas yang ada 

untuk menandai aspek aktivitas  siswa yang diobservasi 

4. Rumus nilai aktivitas siswa  : 

 

 
             NILAI =  X 100 
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LAMPIRAN  5 

 

LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai  

Jumlah 
Skor 

Awalan Cara 
Melempar 

Sikap 
Akhir 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Kangkung, …………… 

Peneliti  

 

 ________________ 

Petunjuk  : 

1. Bobot skor penilaian  jika sesuai dengan aspek yang dinilai skor 1, jika 

tidak sesuai nilai  0 (nol). 

2. Skor maksimum  3 ,nilai maksimum 100 

3. Rumus nilai hasil belajar siswa  : 

 

 

            NILAI =  X 100 
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LAMPIRAN 5  ( Lanjutan ) 

 

 4. Teknik Awalan  :  dilakukan dengan berdiri sikap menyamping arah  

lemparan dan kedua kaki dibuka selebar bahu .Ayunkan cakram dengan 

tangan kanan kea rah kanan bersamaan kedua lutut direndahkan 

,pandangan dan badan mengikuti arah gerakcakram ,ayunkan kembali 

cakram dengan tangan kanan ke atas ,diikuti gerak badan ,pandangan dan 

lutut naik , gerakan ini dilakukan berulang-ulang sambil mengatur 

konsentrasi. 

5.Cara Melempar : setelah melakukan awalan dilanjutkan mengayun 

kembali cakram dengan tangan kanan ke depan atas bersamaan dengan 

kedua lutut naik ,saat lengan posisi lurus serong atas ,lepaskan cakram dari 

pegangan tangan. 

6.Sikap Akhir  : sambil melonjakkan badan ke atas arah depan ,kaki kanan 

ditolakkan sekuat-kuatnya . Setelah cakram lepas dari tangan ,kaki kanan 

mendarat dan kaki kiri diangkat lemas untuk menahan dan menjagha 

keseimbangan . 
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LAMPIRAN 6 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

 
NO 

 
INDIKATOR/ ASPEK YANG 

DINILAI 

                 KATEGORI  
SKOR 

      ADA TIDAK 
ADA 

1 Melakukan apersepsi    
2 Memberi motivasi    
3 Pemanasan    
4 Menjelaskan    
5 Mendemonstrasikan    
6 Menugaskan    
7 Memberikan bimbingan / 

Berkeliling 
   

8 Melakukan penilaian /tes 
praktek 

   

9 Menutup pelajaran    
                                                                                                            
JUMLAH 

 

                                                                                                    Rata – 
rata nilai 

 

                                                                                                    
Presentase (%) 

 

                                                                                                    
Kualifikasi nilai 

 

 

Kangkung, ………………. 

         
 Pengamat 

 

_____________ 

Petunjuk : 

 1. Penilaian kemampuan aktivitas guru dalam proses pembelajaran lempar 
cakram 
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      dengan cara memberi tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai 
dengan fakta 

                 yang diamati. 

 2. Bobot skor penilaian  :  jika faktanya ada diberi skor 10, dan jika 
faktanya menun- 

      jukkan tidak ada diberi skor 0 (nol) 

 3. Jumlah skor maksimum 90, dan nilai maksimum 100 

 4. Rumus untuk menentukan nilai kemampuan aktivitas guru adalah  : 

   X100                                             
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LAMPIRAN  7 

 

LEMBAR ANGKET TINGKAT KEPUASAN BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN LEMPAR CAKRAM DENGAN MENGGUNAKAN 

MEDIA MODIFIKASI PIRING PLASTIK 

 

Nama    :…………………………. 

Kelas    : ………………………….  

 No. Absen   : ………………….. 

Jenis Kelamin   :  L / P      Hari / Tanggal  : …………….. 

 

Berilah cek list (√) untuk jawaban yang kalian pilih pada kotak yang tersedia ! 

 1. Selama mengikuti pembelajaran lempar cakram dengan menggunakan  

     media modifikasi piring plastik , bagaimana perasaanmu ? 

             Senang             Biasa saja             Tidak senang 

 2. Bagaimana tanggapanmu penggunaan piring plastik sebagai pengganti 

     cakram  ?                     

                  Memudahkan belajar 

          Biasa- biasa saja 

          Menyusahkan belajar 

 3. Sampaikan pendapatmu atau harapanmu tentang media piring plastik 

     sebagai pengganti cakram ! 

                        Bisa diteruskan, dengan alasan………….. 

                                       1. Memudahkan belajar 
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LAMPIRAN 7 ( Lanjutan ) 

 

 

                            2. Selama belum ada cakram yang sesungguhnya 

             Jangan diteruskan, dengan alasan………..  

      1. Menyusahkan belajar 

                 2. Segera harus diganti 

4. Bagaimana pendapatmu tentang perintah atau tugas-tugas selama proses pem- 

     belajaran berlangsung ? 

                       Mudah               Biasa – biasa saja             Susah 
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LAMPIRAN 8 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

Satuan Pendidikan         :  MTs NU 20 Kangkung 

Mata Pelajaran               :  Pendidikan Jasmani ,Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester            :   VIII / Genap 

Kompetensi Dasar         :   Mempraktekkan kombinasi teknik dasar salah satu olah 

                   Raga / permainan , atletik (lempar cakram) dengan baik 

        Serta nilai kerja sama ,toleransi, percaya diri ,keberanian 

         Menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan   alat. 

Tindakan Pembelajaran  :   Siklus I 

Hari / Tanggal             :   Senin ,  4 Juni 2012 

Alokasi Waktu     :   2  x  40 menit 

 

A. Aspek Penilaian    :   Aktivitas siswa dalam proses belajar lempar cakram 

 

NO NAMA SISWA ASPEK AKTIVITAS JUMLAH
1 2 3 4 

1 A.Saechul Arikmahfudho √ √ √ √ 100 
2 Ah. Ihsanul Anwar   √ √ 50 
3 Ah. Musa Ridho  √ √  50 
4 Ah.Nur Zaqi √ √   50 
5 Ah. Khabib Lutfi √ √ √ √ 100 
6 Ana Khariroh √ √ √ √ 100 
7 Anis Ma’rifatul H √ √ √ √ 100 
8 Antoni Kurniawan √ √ √ √ 100 
9 Ayu Nurkholifah √ √ √ √ 100 
10 Cinandra Atrisya M √ √ √ √ 100 
11 Dewi Ismi Maulida √ √ √ √ 100 
12 Faimatul Khusnah √ √ √ √ 100 
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LAMPIRAN 8 ( Lanjutan ) 

 

13 Ifa Natasha  √  √ 50 
14 Imam Baihaqi   √ √ 50 
15 Imas Indriyatsani √ √ √ √ 100 
16 Lilik Muasodah √ √   50 
17 M.Alfin Mubarok √ √ √ √ 100 
18 M. Fika Aniqurrohman √ √ √ √ 100 
19 M Hadi Sofyan √ √ √ √ 100 
20 M Hawwin Sholucky √ √ √ √ 100 
21 M Nur Ichsanul Fuad  √ √  50 
22 Massitah Noor Asikin √ √ √ √ 100 
23 Muh Arif Alimudin √ √ √ √ 100 
24 Muh Fadzlul M √ √ √ √ 100 
25 Nova Jaharotun N √ √ √ √ 100 
26 Nurul Fila Shoufa  √  √ 50 
27 Rizky Andriani √ √ √ √ 100 
28 Rizky Fahrizal Hanafi  √  √ 50 
29 Siti Ainun Ni’mah √ √ √ √ 100 
30 Siti Inayatul Makrifah √ √ √ √ 100 
31 Siti Nusroh √ √ √ √ 100 
32 Siti Zahrotun √ √ √ √ 100 
33 Siti Zumrotusolichah  √  √ 50 
34 Ummi Sa’adah √ √ √ √ 100 
35 Waluyo Rizki Slamet √ √ √ √ 100 
36 Yoki Rizki Antoro   √  25 
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LAMPIRAN 8 ( Lanjutan ) 

 

B. Aspek aktivitas yang dinilai   :  

 1. Bekerja sama dengan teman dalam melakukan kegiatan 

 2. Toleransi/ menghargai lawan 

 3. Percaya diri/ keberanian ( Bersungguh – sungguh dalam kegiatan ) 

 4. Bersedia berbagi tempat dan peralatan 

 

C. Rumus nilai aktivitas siswa  ; 

  X100 

 

     Kangkung , 4 Juni 2012 

           Pengamat 

 

        

         Hadi Sucipto, SPd 
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LAMPIRAN 9 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

Satuan Pendidikan         :  MTs NU 20 Kangkung 

Mata Pelajaran               :  Pendidikan Jasmani ,Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester            :   VIII / Genap 

Kompetensi Dasar         :   Mempraktekkan kombinasi teknik dasar salah satu olah 

                   Raga / permainan , atletik (lempar cakram) dengan baik 

        Serta nilai kerja sama ,toleransi, percaya diri ,keberanian 

         Menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan   alat. 

Tindakan Pembelajaran  :   Siklus I 

Hari / Tanggal             :   Senin ,  4 Juni 2012 

Alokasi Waktu     :   2  x  40 menit 

 

A. Aspek Penilaian    :   Hasil belajar siswa dalam proses belajar lempar cakram 

 

 
 

NO 

 
 

NAMA SISWA 

 
ASPEK YANG DINILAI 

 
JUMLAH 

SKOR 
1 2 3 

1 A.Saechul Arikmahfudho 1 1 1 100 
2 Ah. Ihsanul Anwar 1 1 1 100 
3 Ah. Musa Ridho 1 1 1 100 
4 Ah.Nur Zaqi 1 0 0 33 
5 Ah. Khabib Lutfi 1 1 1 100 
6 Ana Khariroh 1 1 1 100 
7 Anis Ma’rifatul H 1 1 1 100 
8 Antoni Kurniawan 1 1 1 100 
9 Ayu Nurkholifah 1 1 1 100 
10 Cinandra Atrisya M 1 1 1 100 
11 Dewi Ismi Maulida 1 1 1 100 
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LAMPIRAN 9 ( Lanjutan ) 

 

12 Faimatul Khusnah 1 1 1 100 
13 Ifa Natasha 0 0 0 0 
14 Imam Baihaqi 1 1 1 100 
15 Imas Indriyatsani 1 0 1 66 
16 Lilik Muasodah 0 0 0 0 
17 M.Alfin Mubarok 1 1 1 100 
18 M. Fika Aniqurrohman 1 1 1 100 
19 M Hadi Sofyan 1 1 1 100 
20 M Hawwin Sholucky 1 1 1 100 
21 M Nur Ichsanul Fuad 1 1 1 100 
23 Massitah Noor Asikin 1 1 1 100 
24 Muh Arif Alimudin 1 1 1 100 
25 Muh Fadzlul M 1 0 0 33 
26 Nova Jaharotun N 1 1 0 66 
27 Nurul Fila Shoufa 0 0 0 0 
28 Rizky Andriani 0 0 0 0 
29 Rizky Fahrizal Hanafi 1 0 0 33 
30 Siti Ainun Ni’mah 1 1 1 100 
31 Siti Inayatul Makrifah 1 1 1 100 
32 Siti Nusroh 1 0 0 33 
33 Siti Zahrotun 1 1 1 100 
34 Siti Zumrotusolichah 0 0 0 0 
35 Ummi Sa’adah 0 0 0 0 
36 Waluyo Rizki Slamet 1 1 1 100 
37 Yoki Rizki Antoro 0 0 0 0 
 

B. Penilaian  : 

 1. Bobot skor penilaian jika sesuai dengan aspek yang dinilai diberi skor 

     1, jika tidak sesuai nilai 0 (nol) 

 2. Skor maksimum 3, nilai maksimum 100 

 3. Rumus nilai hasil belajar siswa  : 

  X100 
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LAMPIRAN 9  ( Lanjutan ) 

 

C. Aspek yang dinilai, meliputi  : 

 1.  Teknik dasar awalan. 

 2.  Teknik dasar cara melempar. 

 3.  teknik dasar sikap akhir. 

 

 

    Kangkung , 4 Juni 2012 

 

                Pengamat                                                Peneliti 

 

 

         Hadi Sucipto, SPd       Kukuh Suharjo 
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LAMPIRAN 10 

 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

Satuan Pendidikan         :  MTs NU 20 Kangkung 

Mata Pelajaran               :  Pendidikan Jasmani ,Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester            :   VIII / Genap 

Kompetensi Dasar         :   Mempraktekkan kombinasi teknik dasar salah satu olah 

                   Raga / permainan , atletik (lempar cakram) dengan baik 

        Serta nilai kerja sama ,toleransi, percaya diri ,keberanian 

         Menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan   alat. 

Tindakan Pembelajaran  :   Siklus I 

Hari / Tanggal             :   Senin ,  4 Juni 2012 

Alokasi Waktu     :   2  x  40 menit 

 

A. Aspek Penilaian    :   Aktivitas guru dalam proses belajar lempar cakram 

 

 
NO 

 
INDIKATOR/ ASPEK YANG 

DINILAI 

                 KATEGORI  
SKOR 

      ADA TIDAK 
ADA 

1 Melakukan apersepsi √  10 
2 Memberi motivasi  √ 5 
3 Pemanasan √  10 
4 Menjelaskan √  10 
5 Mendemonstrasikan √  10 
6 Menugaskan √  10 
7 Memberikan bimbingan / 

Berkeliling 
√  10 

8 Melakukan penilaian /tes 
praktek 

√  10 
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9 Menutup pelajaran √  10 
                                                                                                            
JUMLAH 

85 

                                                                                                    Rata – 
rata nilai 

85 

                                                                                                    
Presentase (%) 

95% 

                                                                                                    
Kualifikasi nilai 
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LAMPIRAN 10  ( Lanjutan ) 

 

B. Penilaian  : 

 1. Penilaian kemampuan aktivitas guru dalam proses pembelajaran lempar 
cakram 

      dengan cara memberi tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai 
dengan fakta 

                 yang diamati. 

 2. Bobot skor penilaian  :  jika faktanya ada diberi skor 10, dan jika 
faktanya menun- 

      jukkan tidak ada diberi skor 0 (nol) 

 3. Jumlah skor maksimum 90, dan nilai maksimum 100 

 4. Rumus untuk menentukan nilai kemampuan aktivitas guru adalah  : 

 

   X100                                             

 

Kangkung , 4 Juni 2012 

         Pengamat 

 

            Hadi Sucipto, SPd 
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LAMPIRAN  11 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

               
Madrasah : MTs. NU 20 Kangkung 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : VIII/ Genap 
Siklus           : 1/2 
Standar Kompetensi*   

1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, dan nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya 

 
Kompetensi Dasar 

1.3. Mempraktikan ko mbinasi teknik da sar salah satu permainan dan olah raga 
lanjutan dengan baik serta   nilai kerjasama  , toleransi , percaya diri, 
keberanian,  menghargai lawan,bersedia berbagi tempat dan   peralatan *      

 
Alokasi Waktu  :  2 x 40 menit (2 jam pelajaran ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat melakukan teknik dasar memegang cakram, dengan benar 
b. Siswa dapat melakukan kombinasi teknik dasar awal melempar, 

lemparan dan gerak ikutan,  dengan     benar 
c.   Siswa dapat melakukan lomba lempar cakram dengan peraturan yang     

dimodifikasi, dengan benar 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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B. Materi Pembelajaran 

Lempar Cakram Awalan Menyamping 
- Teknik dasar memegang cakram 
- Kombinasi tehnik dasar lempar cakram (memegang cakram, posisi awal 

melempar, dan gerak ikutan) 
- Lomba melempar cakram dengan peraturan yang dimodifikasi 

 
LAMPIRAN 11 ( Lanjutan ) 
 
C. Metode Pembelajaran 

- Pertemuan 1 = penugasan 
- Pertemuan 2 = resiprokal/timbal-balik  

 
D.   Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan 1 (2 x 40 menit) 

1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 
- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
 

2 Kegiatan Inti (45 menit) 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melakukan teknik dasar awal melempar cakram dan memegang, 
dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

Alat menggunakan  
Piring plastik 
 
 
 
 
 
 
 

 Melakukan teknik dasar  memegang cakram dan membawa  di 
tempat (berpasangan/berkelompok) 

 Melakukan teknik dasar memegang cakram dengan satu tangan dan 
diayun-ayun depan belakang di tempat (berpasangan/berkelompok) 

 Melakukan teknik dasar  melempar cakram dengan satu tangan 
menghadap arah gerakan (berpasangan/berkelompok) 
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 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
- guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 

indikator tugas gerak 
- siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
- siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 

ketuntasan tugas ajar 
- siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang 

telah ditentukan sendiri cepat, maka mereka diberi kesempatan  
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LAMPIRAN 11 ( Lanjutan ) 
 

- untuk mencoba permainan bolavoli dengan peraturan yang 
dimodifikasi. 

 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model resiprokal/timbal-

balik 
- guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 
- guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 

indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  
- siswa mempelajari tugas gerak dan indikator keberhasilannya 
- siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali menjadi pelaku 

dan siapa yang menjadi pengamat 
- siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran bilamana 

pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan 

 
 Lomba menolak peluru dengan peraturan yang dimodifikasi untuk 

menanamkan     nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, 
menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan 

 
 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 
 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 
 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  
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LAMPIRAN 11 ( Lanjutan ) 

 

3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 
memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik; 

 
Pertemuan 2 (2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 
- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
-  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melakukan kombinasi teknik dasar awal melempar, lemparan dan 
gerak ikutan, , dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Melakukan teknik dasar melempar cakram menggunakan satu 
tangan dari posisi menyamping  (berpasangan/berkelompok) 
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 Melakukan teknik dasar melempar cakram menggunakan satu 
tangan dari posisi menyamping formasi berbanjar  
(berpasangan/berkelompok) 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
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LAMPIRAN 11 ( Lanjutan ) 

 

- guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak 

- siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
- 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. 

- bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan 
waktu atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk 
mencoba permainan bolavoli dengan peraturan yang 
dimodifikasi. 

 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model resiprokal/timbal-

balik 
- guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 
- guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 

indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  
- siswa mempelajari tugas gerak dan indikator keberhasilannya 
- siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali menjadi pelaku 

dan siapa yang menjadi pengamat 
- siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran bilamana 

pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan 

 Lomba lempar cakram dengan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menanamkan     nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, 
menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan 

 
 
 
 
 
 
 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
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LAMPIRAN 11 ( Lanjutan ) 

 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 
 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 
 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  
 

3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 
memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik; 

 
E.  Sumber Belajar 

- Ruang terbuka yang datar dan aman 
- Bendera start dan finish 
- Buku teks 
- Buku referensi, , Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas VIII,   
- Lembar Kerja Proses Belajar, Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 
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LAMPIRAN 11  ( Lanjutan ) 
 
 

D.  Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 
 

Instrume
n 

Contoh 
Instrumen 

Aspek  Psikomotor  
• Melakukan teknik dasar 

lempar cakram dengan 
koordinasi yang baik 

• Melakukan lomba 
melempar cakram dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi 

Aspek  Kognitif 
• Mengetahui bentuk 

teknik dasar lempar 
cakram dengan 
koordinasi yang baik 

 
Aspek Afektif 
Kerjasama, toleransi, 
percaya dini, keberanian, 
menghargai lawan, bersedia 
berbagi tempat dan 
peralatan 
 

Tes 
praktik 

(Kinerja)
 
 
 
 
 

Tes 
tertulis 

 
 
 
 

Tes 
observasi

Tes  
Contoh 
Kinerja 

 
 

 
 

Pilihan 
ganda/urai
an singkat

 
 

Lembar 
observasi

Lakukan teknik  dasar 
lempar cakram dengan 
koordinasi yang baik ! 

 
 
 
 
Arah gerak melempar 
cakram yang benar, adalah .
 

 
 
Kerjasama, toleransi, percaya 
dini, keberanian, menghargai 
lawan, bersedia berbagi 
tempat dan peralatan 

 
 1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (psikomotor):   
 Lakukan teknik dasar melempar cakram gaya menyamping 
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Keterangan: 
Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan 
rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 
  Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =  ----------------------------------------- X 50 
  Jumlah skor maksimal 

- Pengamatan sikap (afeksi):   
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Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 

LAMPIRAN 11  ( Lanjutan ) 
 
 
Lakukan teknik dasar lomba lempar cakram gaya menyamping dengan peraturan 
yang telah dimodifikasi untuk menanamkan nilai kerjasama, toleransi, percaya 
diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan 

Keterangan: 
Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap 
peserta ujian menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  
Tiap perilaku yang di cek ( √ ) memdapat nilai 1 
   Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 
  Jumlah skor maksimal 

   
 

-  Kuis/embedded test (kognisi): 
Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan 
mengenai konsep gerak dalam teknik dasar melempar cakram 
Keterangan: 
Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan 
rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 
 
  Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =  ----------------------------------------- X 20 

  Jumlah skor maksimal 
- Nilai akhir yang diperoleh siswa = 
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LAMPIRAN 11  ( Lanjutan ) 
 
 
2. Rubrik Penilaian 

 
       RUBRIK PENILAIAN  

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR MELEMPAR CAKRAM GAYA 
MENYAMPING 

Aspek Yang Dinilai 
Kualitas 
Gerak 

1 2 3 4

1. Arah gerakan lengan  saat melempar cakram ke depan 
atas 

2. Posisi badan saat akan melempar cakram menyamping 
arah gerakan 

3. Pelepasan cakram dari pegangan tangan setelah posisi 
lengan lurus ke depan atas 

4. Posisi badan dibawa ke depan setelah melempar cakram 

    
 

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16  

 

RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM MELEMPAR CAKRAM GAYA MENYAMPING 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Bekerja sama dengan teman dalam melakukan kegiatan  

2.  Toleransi/menghargai lawan  

3.  Percaya diri/keberanian( bersungguh-sungguh dalam 
bermain) 

 

4.  Bersedia berbagi tempat dan peralatan  

     
Jumlah  
Jumlah Skor Maksimal = 4  
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LAMPIRAN 11 ( Lanjutan ) 
 
 

RUBRIK PENILAIAN  
PEMAHAMAN KONSEP MELEMPAR CAKRAM GAYA MENYAMPING 

Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas 
Jawaban 

1 2 3 4

1. Bagaimana bentuk gerakan lengan saat melempar 
cakram?  

2. Bagaimana bentuk gerakan pinggang saat melempar 
cakram? 

3. Bagaimana posisi badan yang benar setelah melempar 
cakram ? 

 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  

 

 

 

 

                                  Kangkung, 11  Juni 2012 
      
                   Mengetahui  
                 Kepala sekolah                                               Guru Mapel 
 
 
 
                  Drs. Khofidin                 Kukuh Suharjo 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

LAMPIRAN 12 

 

HASIL  OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

Satuan Pendidikan         :  MTs NU 20 Kangkung 

Mata Pelajaran               :  Pendidikan Jasmani ,Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester            :   VIII / Genap 

Kompetensi Dasar         :   Mempraktekkan kombinasi teknik dasar salah satu olah 

                   Raga / permainan , atletik (lempar cakram) dengan baik 

        Serta nilai kerja sama ,toleransi, percaya diri ,keberanian 

         Menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan   alat. 

Tindakan Pembelajaran  :   Siklus II 

Hari / Tanggal             :   Senin ,  11 Juni 2012 

Alokasi Waktu     :   2  x  40 menit 

 

A. Aspek Penilaian    :   Aktivitas siswa dalam proses belajar lempar cakram 

 

NO NAMA SISWA ASPEK AKTIVITAS JUMLAH 
SKOR 1 2 3 4 

1 A.Saechul Arikmahfudho √ √ √ √ 100 
2 Ah. Ihsanul Anwar  √  √ 50 
3 Ah. Musa Ridho  √  √ 50 
4 Ah.Nur Zaqi √  √  50 
5 Ah. Khabib Lutfi √ √ √ √ 100 
6 Ana Khariroh √ √ √ √ 100 
7 Anis Ma’rifatul H √ √ √ √ 100 
8 Antoni Kurniawan √ √ √ √ 100 
9 Ayu Nurkholifah √ √ √ √ 100 
10 Cinandra Atrisya M √ √ √ √ 100 
11 Dewi Ismi Maulida √ √ √ √ 100 
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LAMPIRAN 12 ( Lanjutan ) 

 

 

12 Faimatul Khusnah √ √ √ √ 100 
13 Ifa Natasha   √ √ 50 
14 Imam Baihaqi √ √ √ √ 100 
15 Imas Indriyatsani √ √ √ √ 100 
16 Lilik Muasodah √ √ √ √ 100 
17 M.Alfin Mubarok √ √ √ √ 100 
18 M. Fika Aniqurrohman √ √ √ √ 100 
19 M Hadi Sofyan  √  √ 50 
20 M Hawwin Sholucky √ √ √ √ 100 
21 M Nur Ichsanul Fuad √ √ √ √ 100 
22 Massitah Noor Asikin √ √ √ √ 100 
23 Muh Arif Alimudin √ √ √ √ 100 
24 Muh Fadzlul M √ √ √ √ 100 
25 Nova Jaharotun N √ √ √ √ 100 
26 Nurul Fila Shoufa √ √ √ √ 100 
27 Rizky Andriani √ √ √ √ 100 
28 Rizky Fahrizal Hanafi √ √ √ √ 100 
29 Siti Ainun Ni’mah √ √ √ √ 100 
30 Siti Inayatul Makrifah √ √ √ √ 100 
31 Siti Nusroh √ √ √ √ 100 
32 Siti Zahrotun √ √ √ √ 100 
33 Siti Zumrotusolichah √ √ √ √ 100 
34 Ummi Sa’adah √ √ √ √ 100 
35 Waluyo Rizki Slamet √ √ √ √ 100 
36 Yoki Rizki Antoro   √  25 
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LAMPIRAN 12 ( Lanjutan ) 

 

 

B. Aspek aktivitas yang dinilai   :  

 1. Bekerja sama dengan teman dalam melakukan kegiatan 

 2. Toleransi/ menghargai lawan 

 3. Percaya diri/ keberanian ( Bersungguh – sungguh dalam kegiatan ) 

 4. Bersedia berbagi tempat dan peralatan 

C. Rumus nilai aktivitas siswa  ; 

  X100 

       

                                            Kangkung , 11 Juni 2012 

              Pengamat 

 

 

 Hadi Sucipto, SPd 
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LAMPIRAN 13 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

Satuan Pendidikan         :  MTs NU 20 Kangkung 

Mata Pelajaran               :  Pendidikan Jasmani ,Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester            :   VIII / Genap 

Kompetensi Dasar         :   Mempraktekkan kombinasi teknik dasar salah satu olah 

                   Raga / permainan , atletik (lempar cakram) dengan baik 

        Serta nilai kerja sama ,toleransi, percaya diri ,keberanian 

         Menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan   alat. 

Tindakan Pembelajaran  :   Siklus II 

Hari / Tanggal             :   Senin ,  11 Juni 2012 

Alokasi Waktu     :   2  x  40 menit 

 

A. Aspek Penilaian    :   Hasil belajar siswa dalam proses belajar lempar cakram 

 

 
 

NO 

 
 

NAMA SISWA 

 
ASPEK YANG DINILAI 

 
JUMLAH 

SKOR 
1 2 3 

1 A.Saechul Arikmahfudho 1 1 1 100 
2 Ah. Ihsanul Anwar 1 1 1 100 
3 Ah. Musa Ridho 1 1 1 100 
4 Ah.Nur Zaqi 1 0 1 66 
5 Ah. Khabib Lutfi 1 1 1 100 
6 Ana Khariroh 1 1 1 100 
7 Anis Ma’rifatul H 1 1 1 100 
8 Antoni Kurniawan 1 1 1 100 
9 Ayu Nurkholifah 1 1 1 100 
10 Cinandra Atrisya M 1 1 1 100 
11 Dewi Ismi Maulida 1 1 1 100 
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LAMPIRAN 13 ( Lanjutan ) 

 

 

 

12 Faimatul Khusnah 1 1 1 100 
13 Ifa Natasha 0 1 0 33 
14 Imam Baihaqi 1 1 1 100 
15 Imas Indriyatsani 1 1 1 100 
16 Lilik Muasodah 1 0 1 66 
17 M.Alfin Mubarok 1 1 1 100 
18 M. Fika Aniqurrohman 1 1 1 100 
19 M Hadi Sofyan 1 1 1 100 
20 M Hawwin Sholucky 1 1 1 100 
21 M Nur Ichsanul Fuad 1 1 1 100 
23 Massitah Noor Asikin 1 1 1 100 
24 Muh Arif Alimudin 1 1 1 100 
25 Muh Fadzlul M 1 1 1 100 
26 Nova Jaharotun N 1 1 1 100 
27 Nurul Fila Shoufa 0 0 0 0 
28 Rizky Andriani 0 0 1 33 
29 Rizky Fahrizal Hanafi 1 1 1 100 
30 Siti Ainun Ni’mah 1 1 1 100 
31 Siti Inayatul Makrifah 1 1 1 100 
32 Siti Nusroh 1 1 1 100 
33 Siti Zahrotun 1 1 1 100 
34 Siti Zumrotusolichah 0 1 0 33 
35 Ummi Sa’adah 1 0 0 33 
36 Waluyo Rizki Slamet 1 1 1 100 
37 Yoki Rizki Antoro 1 0 0 33 
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LAMPIRAN 13 ( Lanjutan ) 

 

B. Penilaian  : 

 1. Bobot skor penilaian jika sesuai dengan aspek yang dinilai diberi skor 

     1, jika tidak sesuai nilai 0 (nol) 

 2. Skor maksimum 3, nilai maksimum 100 

 3. Rumus nilai hasil belajar siswa  : 

  X100 

 

C. Aspek yang dinilai , meliputi  : 

 1. Teknik dasar awalan . 

 2. Teknik dasar cara melempar. 

 3. Teknik dasar sikap akhir. 

 

        

                                      Kangkung , 11  Juni 2012 

              Pengamat                                                          Peneliti 

 

 

       Hadi Sucipto, SPd      Kukuh Suharjo 
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LAMPIRAN 14 

 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

Satuan Pendidikan         :  MTs NU 20 Kangkung 

Mata Pelajaran               :  Pendidikan Jasmani ,Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester            :   VIII / Genap 

Kompetensi Dasar         :   Mempraktekkan kombinasi teknik dasar salah satu olah 

                   Raga / permainan , atletik (lempar cakram) dengan baik 

        Serta nilai kerja sama ,toleransi, percaya diri ,keberanian 

         Menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan   alat. 

Tindakan Pembelajaran  :   Siklus II 

Hari / Tanggal             :   Senin ,  11 Juni 2012 

Alokasi Waktu     :   2  x  40 menit 

 

A. Aspek Penilaian    :   Aktivitas guru dalam proses belajar lempar cakram 

 

 
NO 

 
INDIKATOR/ ASPEK YANG 

DINILAI 

                 KATEGORI  
SKOR 

      ADA TIDAK 
ADA 

1 Melakukan apersepsi √   
2 Memberi motivasi √   
3 Pemanasan √   
4 Menjelaskan √   
5 Mendemonstrasikan √   
6 Menugaskan √   
7 Memberikan bimbingan / 

Berkeliling 
√   

8 Melakukan penilaian /tes 
praktek 

√   



84 
 

 

9 Menutup pelajaran √   
                                                                                                            
JUMLAH 

90 

                                                                                                    Rata – 
rata nilai 

90 

                                                                                                    
Presentase (%) 

100% 

                                                                                                    
Kualifikasi nilai 
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LAMPIRAN 14 ( Lanjutan ) 

 

B. Penilaian  : 

 1. Penilaian kemampuan aktivitas guru dalam proses pembelajaran lempar 
cakram 

      dengan cara memberi tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai 
dengan fakta 

                 yang diamati. 

 2. Bobot skor penilaian  :  jika faktanya ada diberi skor 10, dan jika 
faktanya menun- 

      jukkan tidak ada diberi skor 0 (nol) 

 3. Jumlah skor maksimum 90, dan nilai maksimum 100 

 4. Rumus untuk menentukan nilai kemampuan aktivitas guru adalah  : 

 

   X100                                             

 

Kangkung , 11 Juni 2012 

         Pengamat 

 

           Hadi Sucipto, SPd 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

LAMPIRAN 15 

 

ANALISIS  DATA AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

I. SIKLUS 1 : 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 1 jumlah siswa yang aktif 

dalam pembelajaran ada 25 anak dari 36 jumlah siswa yang berarti 

aktifitas siswa mencapai 70% 

II. SIKLUS 2 : 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 1 jumlah siswa yang aktif 

dalam pembelajaran ada 30 anak dari 36 jumlah siswa yang berarti 

aktifitas siswa mencapai 85% 

III. KESIMPULAN : 

Berdasarkan hasil observasi dari kedua siklus tersebut menyatakan ada 

peningkatan aktifitas siswa mencapai 15% ,ini berarti ada rata-rata 

keaktifan siswa selama dua siklus adalah75% ,sehingga mengacu pada 

indikator keaktifan siswa memiliki kriteria aktif. 

 

                                                                                     Kangkung,11 Juni 2012                                      

                      Pengamat                                                     Peneliti 

 

                   Hadi Sucipto, SPd                                       Kukuh Suharjo 
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LAMPIRAN 16 

ANALISIS DATA HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

Berdasarkan hasil tes praktek yang dilakukan kepada siswa dari aspek teknik 
dasar awalan, cara melempar, dan sikap akhir lempar cakram per siklus dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 

I. SIKLUS 1 : 
Dari 36 siswa yang terdiri dari 17 Putra (Pa) dan 19 Putri (Pi) hasil tes 
praktek menunjukkan hasil : 
Awalan                         Pa  : 16 siswa              =  95% 
                                      Pi  : 13 siswi               = 70% 
 
Cara melempar              Pa : 13 siswa              = 80% 
                                       Pi : 11 siswi               = 60% 
 
Sikap akhir                    Pa : 13 siswa              = 80% 
                                      Pi  : 12 siswi               = 65% 
 
Refleksi : pada siswa putri kurang pemahaman dalam melakukan 
teknik dasar gerakan lempar cakram. 
 

II. SIKLUS 2 : 
Setelah melakukan koreksi dan evaluasi pada siklus 1 hasil tes praktek 
pada siklus 2 menunjukkan : 
Awalan                         Pa  : 17 siswa              =  100% 
                                      Pi  : 15 siswi               = 80% 
 
Cara melempar              Pa : 15 siswa              = 90% 
                                       Pi : 15 siswi               = 80% 
 
Sikap akhir                    Pa : 16 siswa              = 90% 
                                      Pi  : 15 siswi               = 80% 
 

III. KESIMPULAN  : 
Berdasarkan hasil tes praktek dari kedua siklus dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil tes praktek Putra (Pa). 

                                   Siklus 1           Siklus 2 
a. Awalan                   95%               100%  = Rata-rata97,5% 
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LAMPIRAN 16 ( Lanjutan ) 
 
 

Mengacu pada indikator hasil belajar siswa persentase tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran awalan pada lempar cakram 
Putra(Pa) berkategori Sangat Efektif. 

b. Cara melempar :  Siklus 1 = 80% ,  Siklus 2 = 90%  Jadi rata-
rata =85% 
Mengacu pada indikator hasil belajar siswa persentase tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran cara melempar pada lempar 
cakram Putra(Pa) berkategori Sangat Efektif. 

c. Sikap akhir  :  Siklus 1 = 80% ,  Siklus 2 = 90%  Jadi rata-rata 
= 85% 
Mengacu pada indikator hasil belajar siswa persentase tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran sikap akhir pada lempar 
cakram Putra(Pa) berkategori Sangat Efektif. 
 

2. Hasil tes praktek Putra 
                                   Siklus 1           Siklus 2 
a. Awalan                   70%               80%  = Rata-rata 75% 

Mengacu pada indikator hasil belajar siswa persentase tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran awalan pada lempar cakram 
Putri (Pi) berkategori Efektif. 

b. Cara melempar :  Siklus 1 = 60% ,  Siklus 2 = 80%  Jadi rata-
rata =  70% 
Mengacu pada indikator hasil belajar siswa persentase tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran cara melempar pada lempar 
cakram Putri(Pi) berkategori Efektif. 

c. Sikap akhir  :  Siklus 1 = 65% ,  Siklus 2 = 80%  Jadi rata-rata 
=  72,5% 
Mengacu pada indikator hasil belajar siswa persentase tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran sikap akhir pada lempar 
cakram Putri(Pi) berkategori Efektif. 
 
 

                                                                                     Kangkung,11 Juni 2012                                      

                      Pengamat                                                     Peneliti 

 

                   Hadi Sucipto, SPd                                       Kukuh Suharjo 
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LAMPIRAN 17 

 

ANALISIS DATA AKTIVITAS GURU 

DALAM PROSES BELAJAR LEMPAR CAKRAM 

 

I. SIKLUS 1. 

Hasil observasi aktifitas guru dalam mengajar lempar cakram 
berdasarkan indikator aspek yang dinilai pada siklus1 : 

1. Melakukan apersepsi                         skor = 10 

2. Memberi motivasi                              skor = 5 

3. Pemanasan     skor = 10 

4. Menjelaskan    skor = 10 

5. Mendenstrasikan   skor = 10 

6. Menugaskan    skor = 10 

7. Memberikan bimbingan  skor = 10 

8. Melakukan penilaian   skor = 10 

9. Menutup pelajaran   skor = 10 

Jumlah  :                     85 = 95% 

II. SIKLUS 2. 

Hasil observasi aktifitas guru dalam mengajar lempar cakram 
berdasarkan indikator aspek yang dinilai pada siklus2 : 

1. Melakukan apersepsi                         skor = 10 

2. Memberi motivasi                              skor = 10 

3. Pemanasan     skor = 10 

4. Menjelaskan    skor = 10 

5. Mendenstrasikan   skor = 10 

6. Menugaskan    skor = 10 
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LAMPIRAN 17 ( Lanjutan ) 

 

 

7. Memberikan bimbingan  skor = 10 

8. Melakukan penilaian   skor = 10 

9. Menutup pelajaran   skor = 10 

Jumlah  :            90 = 100% 

III. KESIMPULAN. 

Aktivitas mengajar guru pada siklus 1 mencapai 95% , sedangkan pada 

siklus 2 mencapai 100% sehingga ada kenaikan aktivitas guru dalam 

mengajar sebesar 5% dari rata-rata aktivitas selama dua siklus 

mencapai97,5%. Mengacu pada indikator aktivitas guru besaran angka 

97.5% termasuk dalam kriteria sangat aktif. 

 

                                                                                     Kangkung,11 Juni 2012                                      

                      Pengamat                                                     Peneliti 

 

                   Hadi Sucipto, SPd                                       Kukuh Suharjo 
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LAMPIRAN 18. 

 

ANALISIS DATA HASIL ANGKET 

TINGKAT KEPUASAN BELAJAR SISWA 

 

Berdasarkan hasil penyebaran angket tingkat kepuasan belajar siswa setelah 
selesai siklus 2 dari 36 siswa dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Selama mengikuti pembelajaran lempar cakram dengan menggunakan 
media modifikasi piring plastik,bagaimana perasaanmu ? 

Jawaban  : 

Senang    = 30 siswa =  85% 

Biasa saja   = 4   siswa = 10% 

Tidak senang   = 2   siswa = 5% 

2. Bagaimana tanggapanmu penggunaan piring plastik sebagai pengganti 
cakram ? 

Jawaban  : 

Memudahkan belajar  = 30 siswa = 85% 

Biasa-biasa saja  = 4   siswa = 10% 

Menyusahkan belajar  = 2   siswa = 5% 

3. Sampaikan pendapatmu atau harapanmu tentang media piring plastik 
sebagai pengganti cakram ! 

Jawaban  : 

Bisa diteruskan dengan alasan memudahkan belajar = 28 siswa = 80% 

Bisa diteruskan dengan alasan selama belum ada 

Cakram yang sesungguhnya    = 4 siswa   = 10% 

Bisa diteruskan dengan alasan……………………….= 32 siswa = 90% 
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LAMPIRAN 18 ( Lanjutan ) 

 

 Jangan diteruskan dengan alasan menyusahkan belajar = 1 siswa = 2 % 

 Jangan diteruskan dengan alasan segera harus diganti   = 3 siswa =8%       

 __________________________________________________________ 

 Jangan diteruskan dengan alasan………………………= 4 siswa = 10% 

4. Bagaimana pendapatmu tentang perintah atau tugas-tugas selama proses 
pembelajaran berlangsung ? 

Jawaban  : 

Mudah      = 28 siswa = 80% 

Biasa-biasa saja    = 4 siswa   = 10% 

Susah      = 4 siswa   = 10% 

 KESIMPULAN : Berdasarkan angket dari jawaban siwa dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Senang mengikuti pembelajaran lempar cakram dengan menggunakan 
media modifikasi piring plastik = 85% 

2. Tanggapan penggunaan piring plastik sebagai pengganti cakram 
memudahkan belajar = 85% 

3. Pendapat dan harapan tentang media piring plastik sebagai pengganti 
cakram dengan alasan bisa diteruskan .= 90% 

4. Pendapat tentang perintah atau tugas-tugas selama proses pembelajaran 
berlangsung memudahkan belajar = 80% 

Dari data tersebut diatas rata-rata tingkat respon kepuasan  siswa mencapai 
90%,sehingga mengacu pada indikator respon tingkat kepuasan belajar 
siswa mempunyai kriteria sangat puas. 

 

                                                                                     Kangkung,11 Juni 2012                                      

                      Pengamat                                                     Peneliti 

 

                   Hadi Sucipto, SPd                                       Kukuh Suharjo 
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LAMPIRAN 19  

FOTO KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

SIKLUS 1 DAN SIKLUS 2 

1. FOTO KEGIATAN SIKLUS 1 : 

          APERSEPSI 
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LAMPIRAN 19 ( Lanjutan ) 

         PEMANASAN 
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LAMPIRAN 19 ( Lanjutan ) 

KEGIATAN INTI 
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LAMPIRAN 19 ( Lanjutan ) 
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LAMPIRAN 19 (Lanjutan) 

          PENUTUP 

 

 

 

 


