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Pelaksanaan pendidikan jasmani merupakan sebuah investasi jangka 

panjang dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sarana dan 
prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam pencapaian tujuan. 
Latar belakang permasalahan penelitian tindakan kelas ini adalah ketidak 
berhaasilan suatu pembelajaran tolak peluru, dikarenakan kurangnya sarana 
prasarana. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui sejauh 
mana media modifikasi bola plastik bisa meningkatkan minat belajar tolak peluru 
di kelas IV SD N I JOMBOR 

Obyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Jombor dengan jumlah  22 
siswa,  terdiri dari 10 siswa putri dan 12 siswa putra. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif  komparatif. 

Hasil tes tolak peluru menggunakan media bola plastik Berdasarkan 
observasi pada siklus II dapat dikatakan telah mencapai peningkatan dibandingkan 
dengan siklus I. pada aspek afektif diperoleh perilaku siswa yang cukup baik dan 
baik sebanyak 100%, pada aspek kognitif diperoleh siswa denga kategori cukup 
baik dan baik sebesar 100% dan pada aspek psikomotor juga diperolehsiswa 
dengan kriteria  cukup baik dan baik sebanyak 100%. Hal ini berarti perilaku 
siswa dalam siklus II telah mencapai tingkat yang ideal yaitu lebih dari 85% dari 
seluruh siswa. 

Pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan media bola plastik 
mampu meningkatkan keterampilan siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan persentase rata-rata hasil penilaian pemahaman siswa (kognitif) 
selama siklus I dan siklus II. Pada siklus I rata-rata persentase mencapai 64% 
(baik). Pada siklus II persentase rata-rata mencapai 82% (baik). Kriteria 
peningkatan rendah (low gain). Hasil pengamatan psikomotor selama siklus I dan 
siklus II juga mengalami peningkatan. Pada siklus I persentase rata-ratanya 
mencapai 55.% (baik). Pada siklus II, persentase rata-ratanya meningkat menjadi 
82% (baik). Kriteria peningkatan unjuk kerja psikomotor adalah rendah (low 
gain). Hasil pengamatan afektif selama siklus I dan siklus II juga mengalami 
peningkatan. Pada siklus I rata-rata presentase mencapai 73% (baik). Pada siklus 
II prensentase rata-rata mencapai 86.50% (baik). Kriteria peningkatan pengamatan 
afektif adalah rendah (low gain). Hasil penilaian tanggapan/respon siswa selama 
siklus I dan siklus II juga mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata 
presentase mencapai 85.33% (baik). Pada siklus II presentase rata-rata mencapai 
89.08% (baik). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah inventasi 

jangka panjang dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, oleh 

karena itu jasmani dan olahraga terus ditingkatkan dan dilakukan dengan 

kesabaran dan keikhlasan. Cabang – cabang olahraga kebugaran, atletik, 

permainan, senam, renang dan lain – lain.  

Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam 

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

sarana prasarana pembelajaran turut mempengaruhi maksimal dan tidak 

maksimalnya ketercapaian tujuan pembelajaran. Sarana yang lengkap bisa 

memudahkan guru untuk mengejar target-target tertentu yang menjadi tujuan 

pembelajaranya. Begitu sebaliknya, sarana yang tidak lengkap akan menyulitkan 

bagi guru dalam mencapai target-target tujuan pembelajaranya. 

Ini pula yang terjadi pada pembelajaran Tolak Peluru di SDN 1 Jombor 

Kecamatan Jumo, Kondisi nyata di sekolah, media peluru hanya tersedia  2 buah, 

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

Jombor Kecamatan Jumo   berjumlah 20 – 30 orang siswa perkelas, jadi 

komparasi antara jumlah peluru dan jumlah siswa adalah 1 : 17 putra/putri. Jelas 

dari gambaran tersebut bahwa proses pembelajaran Tolak Peluru menjadi tidak 

efektif, dan akibatnya bahwa target kurikulum menjadi sangat rendah. 
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Situasi dan kondisi ini sudah berjalan cukup lama dan sekolah sampai detik 

ini belum bisa memenuhi sarana peluru tersebut sampai batas yang cukup 

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

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

sangat banyak dan hampir semuanya mempunyai tingkat urgensitas yang tinggi 

untuk di penuhi oleh sekolah. Sehingga menuntut sekolah untuk menyediakan 

Peluru sesuai dengan kondisi ideal, merupakan suatu yang tidak 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 peluru yang memang cukup mahal. Media alternatif modifikatif 

tersebut harus bersifat bisa mewakili karakteristik peluru, murah,  banyak tersedia 

atau mudah di dapat.  

Dari beberapa kriteria media alternatif modifikatif untuk mengganti peluru 

tersebut nampaknya bola plastik bisa dijadikan media alternatif modifikatif untuk 

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

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

di  pasar-pasar tradisional dengan harga sangat murah. 

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis menentukan judul 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul sebagai berikut;  



3 
 

 

”PENINGKATAN PEMBELAJARAN TOLAK PELURU MENGGUNAKAN 

MEDIA BOLA PLASTIK PADA SISWA KELAS IV SDN I JOMBOR 

KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG” 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut diatas,maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Apakah metode mengajar menentukan keberhasilan proses belajar 

mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Sekolah ? 

2. Sejauhmana manfaat metode mengajar dalam peningkatan hasil 

belajar tolak peluru siswa pada saat proses belajar mengajar ? 

3. Apakah penggunaan bola modifikasi berperan dalam proses 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tolak peluru ? 

4. Apakah penggunaan bola plastik dapat meningkatkan efektifitas siswa 

dalam pembelajaran tolak peluru pada siswa kelas IV SDN 1 Jombor 

Kecamatan Jumo  

5. Sejauhmana manfaat penggunaan bola plastik dalam peningkatan 

hasil belajar tolak peluru siswa kelas IV SDN 1 Jombor 
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1.3 Perumusan Masalah 

a) Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan yang akan diajukan 

adalah: Apakah media modifikasi bola plastik bisa meningkatkan 

pembelajaran  tolak peluru di kelas IV SDN I JOMBOR 

b) Pertanyaan penelitian 

• Sejauhmana aktifitas siswa kelas IV dalam belajar tolak peluru? 

• Sejauhmana aktifitas guru dalam mengajar tolak peluru.? 

• Sejauhmana hasil belajar tolak peluru  yang dilakukan siswa 

dengan modifikasi bola plastik? 

• Sejauhmana respon siswa terhadap pembelajaran tolak peluru 

dengan media bola plastik? 

 

1.4. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus 

1. Tujuan umum dari penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana media modifikasi bola plastik bisa meningkatkan minat 

belajar tolak peluru di kelas IV SD N I JOMBOR 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui sejauhmana aktifitas siswa dalam belajar tolak 

peluru. 

b. Untuk mengetahui sejauhmana aktifitas guru dalam mengajar tolak 

peluru. 

c. Untuk mengetahui sejauhmana respon siswa terhadap 

pembelajaran tolak peluru dengan media bola plastik. 
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d. Untuk mengetahui sejauhmana hasil belajar tolak peluru yang 

dilakukan siswa dengan modifikasi bola plastik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi siswa 

Siswa lebih partisipatif dalam proses pembelajaran tolak peluru. 

b. Manfaat bagi guru 

Selain menambah pengalaman dalam menggunakan media belajar yang 

dimodifikasi juga membuat pengajaran tolak peluru menjadi lebih 

menyenangkan. 

c. Bagi sekolah 

Adanya peningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang 

berakibat terhadap kualitas siswa dan guru,sehingga pada akhirnya akan 

mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

Dari permasalahan tersebut diatas,sesungguhnya ada beberapa alternatif 

tindakan agar proses pembelajaran tolak pluru dikelas IV bisa menjadi lebih 

baik,diantaranya: 

a. Media modifikasi bola plastik 

b. Dengan bentuk formasi pembelajaran yang variatif 

c. Penyediaan peluru yang memadai dari sekolah. 
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Maka dari beberapa alternatif pemecahan masalah belajar tolak peluru 

tersebut,prioritas pemecahan masalah yang diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran tolak peluru di kelas IV dengan cepat dan 

mudah adalah dengan menggunakan media modifikasi bola plastik dalam proses 

pembelajaran tolak peluru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran 

merupakan aktifitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan banyak tergantung pada proses pembelajaran. Apakah 

pembelajaran itu ? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya di kemukakan sebuah 

definisi dari pembelajaran “ Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman indvidu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya “ (Muhamad Surya:2004). Menurut Muhamad Surya 

(2004) lebih lanjut bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi landasan pengertian 

tersebut di atas ialah : 

Pertama, pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah 

adanya perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya seseorang telah 

mengalami pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua 

perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (a) perubahan yang disadari, 

artinya individu yang melakukan proses pembelajaran menyadari bahwa 

pengetahuan, keterampilan, dan ia lebih yakin terhadap dirinya. (b). Perubahan 

bersifat kontinyu (berkesinambungan) Artinya suatu perubahan yang terjadi, 
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menyebebkan terjadinya perubahan perilaku yang lain. (c). Perubahan bersifat 

fungsional, artinya perubahan yang telah diperoleh sebagai hasil pembelajaran 

memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. (d) perubahan bersifat 

positif, artinya terjadi adanya pertambahan perubahan dalam diri individu (e) 

Perubahan yang bersifat aktif, artinya perubahan itu terjadi dengan sendirinya, 

akan tetapi memlalui aktifitas individu. (f). Perubahan yang bersifat permanen 

(menenetap) , artinya perubahan yang terjadi sebagai hasil pembelajaran akan 

berada secara kekal dalam diri individu, setidak-tidaknya untuk masa tertentu. (g). 

Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan itu terjadi karena ada 

sesuatu yang akan dicapai. 

Kedua, Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara 

keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku sebagai 

hasil pembelajaran adalah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ketiga ini 

mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktifitas yang 

berkesinambungan. 

Keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang 

mendorong dan ada sesuatu tujuan yang akan dicapai. Prinsip ini mengandung 

makna bahwa aktifitas pembelajaran itu terjadi karena adanya kebutuhan yang 

harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada 

dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu. 
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2.2. 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 (1997) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Jadi kesimpulannya adalah bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada 

diri peserta didik. Dalam kaitannya dengan efektifitas belajar Brown (1973) yang 

juga dikutip Sudrajat mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi tehadap efektifitas 

pembelajaran. 

Lebih lanjut Sudrajat (2007) menuliskan tentang beberapa fungsi media 

diantaranya : (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 : (a). objek terlalu besar; (b). objek 

terlalu kecil; (c). objek yang bergerak terlalu lambat; (d). objek yang bergerak 

terlalu cepat; (e). objek yang terlalu komplek; (f). objek yang bunyinya terlalu 

halus; (g). objek mangandung logam dan resiko tinggi. Melalui penggunaan media 

yang tepat, maka semua objek dapat disajikan kepada peserta didik. (2). Media 

pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik 
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dengan lingkungannya; (3). Media membangkitkan motivasi dan merangsang 

anak untuk belajar; (4). Media memberikan pengalaman menyeluruh dari yang 

konkrit sampai yang abstrak. 

Media pembelajaran sangat beraneka ragam. Dalam memilih media 

pembelajaran terdapat beberapa factor yang harus dipertimbangkan diantaranya 

adalah : 

1. Jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan 

 Jika akan memilih media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang 

akan dicapai. 

2. Kegunaan dari berbagai jenis media pembelajaran itu sendiri. 

Setiap jenis media pembelajaran mempunyai nilai kegunaan sendiri-sendiri. 

Hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam jenis memilih media 

pembelajaran yang digunakan 

3. Kemampuan guru menggunakan suatu jenis media pembelajaran 

Betapapun tingginya nilai kegunaan media pembelajaran, tidak akan memberi 

manfaat sedikitpun di tangan orang yang tidak mampu menggunakan media 

pembelajaran. 

 

4. Fleksibilitas (lentur), tahan lama dan kenyamanan media pembelajaran 

Dalam memilih media pembelajaran harus dipertimbangkan kelenturan, dalam 

arti dapat digunakan dalam berbagai situasi, juga harus tahan lama, untuk 

menghemat biaya, dan digunakanpun tidak berbahaya. Keefektifan suatu 
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media pembelajaran dibandingkan dengan media pembelajaran lain untuk 

digunakan dalam pembelajaran suatu materi pembelajaran tertentu. 

 

2.3 Tolak Peluru 

Tolak peluru adalah salah satu nomor cabang atletik. Atlet tolak peluru 

melemparkan bola besi yang berat sejauh mungkin. Berat peluru: 

- Untuk senior putra = 7.257 kg 

- Untuk senior putri = 4 kg 

- Untuk yunior putra = 5 kg 

- Untuk yunior putri = 3 kg 

Meskipun termasuk dalam nomor lempar, namun istilah “lempar peluru” 

adalah kurang tepat. Karena pada kenyataannya peluru itu tidak boleh 

dilemparkan, tetapi harus ditolak atau didorong dari bahu. Bagaimana cara 

menolak peluru yang betul, hal ini perlu dipahami tentang analisis gerakan 

melakukan tolak peluru, menyangkut masalah teknik menolak peluru secara 

keseluruhan.  

Dalam tolak peluru teknik-teknik yang harus diperhatikan adalah cara 

memegang peluru, meletakkan peluru di bahu, sikap menolak, gerakan menolak, 

sikap setelah menolak, dan awalan dalam tolak peluru. 

2.3.1 Cara memegang peluru  

Ada tiga macam cara memegang peluru :  

1.Peluru diletakkan tepat pada dataran telapak tangan, ibu jari dan keempat jari 

lainnya merenggang seenaknya (wajar dan rileks). Cara ini sangat mudah, 
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tolakan (kalau ada balok penahan, kaki kiri ini hampir menempel pada 

bidang dalam balok penahan).  

3. Kaki kanan bertumpu dengan seluruh tapak kaki pada pusat lingkaran. 

Jarak antara tumit kanan dan ujung kaki kiri sekitar 3 kaki. Dalam posisi ini 

jari-jari kaki kiri berada pada satu garis lurus dengan tumit kanan, atau 

dapat pula lebih ke belakang/kiri sedikit.  

4. Lutut kanan ditekuk sedemikian rupa sehingga lutut ini kira-kira berada 

dalam satu garis vertikal dengan ujung jari kanan.  

5. Tangan/lengan kiri diangkat rileks ke depan atas.  

6. Dari posisi badan seperti tersebut di atas, badan segera ditundukkan dengan 

disertai sedikit putar ke kanan, sehingga punggung, tengkuk dan tungkai 

belakang (kiri) merupakan satu garis miring hampir lurus. Dagu (letak 

peluru), lutut kanan dan ujung jari kaki kanan berada dalam satu garis 

vertikal, atau letak peluru agak ke belakang. Sebagian besar berat badan 

bertumpu pada kaki kanan.  

7. Lengan kiri menggantung/menjulur ke depan agak lurus dan rileks.  

8. Kepala rileks, pandangan mengarah ke bawah-depan. Dalam posisi 

menolak ini seluruh bagian badan rileks. Selanjutnya diteruskan dengan 

gerakan menolak.  



 

 

22.3.4 Gerak

Dari s

1. G

k

a

2. S

tu

d

3. G

le

le

d

4. P

b

G

kan menolak

sikap/posisi 

Gerakan me

kuatnya sam

agak berputa

Saat itu pula

urun, tetap d

dan menghad

Gerakan dite

engan kanan

ecutan perge

dan jari mani

Pada saat (s

benar-benar 

Gambar 2.3 Menola

k  

menolak sep

enolak diaw

mpai lutut lur

ar ke kiri seh

a bahu diputa

diangkat kira

dap serong a

eruskan melu

n diluruskan

elangan tang

is).  

elama) gera

lurus seron

ak peluru tan

perti tersebut

wali dengan 

rus, sehingg

hingga pinggu

ar ke kiri (le

a-kira seting

atas-depan. B

uruskan kaki

n untuk me

gan dan jari-j

akan menola

ng ke depan

npa awalan 

t di atas, ma

menolakkan

a pinggul te

ul menghada

engan dan ba

ggi kepala), 

Berat badan m

i kiri dengan

enolakkan p

jari (terutam

ak berlangsu

n dan telap

 

aka :  

n kaki kan

erdorong ke 

ap ke depan

ahu kiri jang

sehingga da

mulai pindah

n kuat, dan sa

eluru, diser

ma jari; telunj

ung, kedua 

pak kaki pa

15

an sekuat-

depan dan 

.  

gan sampai 

ada terbuka 

h ke kiri.  

aat itu pula 

rtai dengan 

juk, tengah 

kaki harus 

ada bagian 



16 
 

 
 

ujungnya masih kontak dengan tanah. Jadi saat menolak tidak 

dilakukan dengan melompat, dimana kedua kaki sama-sama melayang 

(lepas dari tanah).  

5. Saat menolakkan peluru, sikap kepala dan dada harus tengadah, 

pandangan tertuju ke arah sasaran.  

 

2.3.5 Gerakan setelah menolak  

1. Saat peluru lepas dari tangan, seluruh badan dijulurkan ke depan ke arah 

sasaran. Demikian pula bahu dan lengan kanan dibiarkan menjulur mengikuti 

arah/jalannya peluru (follow through).  

2. Agar badan tidak terjerumus keluar lingkaran, maka kaki belakang (kanan) 

harus cepat dilangkahkan ke depan dan berpijak di dekat bekas telapak kaki 

kiri, yang saat itu pula kaki kiri telah ditarik/diayun ke belakang. Perpindahan 

kaki belakang ke depan ini juga merupakan gerakan ikutan.  

3. Untuk mengerem agar badan tidak jatuh ke depan (keluar lingkaran), 

hendaknya sesaat kaki kanan melangkah ke depan, lututnya harus segera 

ditekuk.  

4. Sehubungan dengan itu maka pada lapangan/lingkaran tolak peluru terdapat 

papan/balok penahan, yang berfungsi untuk menahan gerakan kaki agar tidak 

keluar dari lingkaran. Oleh sebab itu (sesuai dengan peraturan) apabila bagian 

kaki penolak menyentuh bidang bagian dalam balok penahan, tidak dianggap 

sebagai suatu pelanggaran (tetapi bila menyentuh/menginjak bidang bagian 

atas/permukaan hal itu dinyatakan sebagai suatu pelanggaran).  
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2.3.6 Awalan dalam tolak peluru  

Awalan dalam tolak peluru tergantung dari teknik (gaya) yang 

digunakan. Ada empat macam gaya, yaitu :  

1. Gaya depan; sikap permulaan sebelum melakukan awalan posisi badan 

menghadap ke arah sasaran. Gaya ini kurang efisien, maka sekarang jarang 

dipakai.  

2. Gaya samping; sikap permulaan berdiri miring, sehingga arah tolakan di 

sebelah samping kiri (bila menolak dengan tangan kanan). Gaya ini masih 

sering dipakai, terutama bagi atlet pemula termasuk bagi anak-anak 

sekolah (SMTP, SMTA) dan yang sederajat.  

3. Gaya belakang; sikap permulaan badan membelakangi arah tolakan. 

Gaya inilah yang sampai saat ini banyak dipakai oleh atlet-atlet kenamaan 

(senior).  

4. Gaya putaran lempar cakram; gaya ini hampir sama dengan gaya 

belakang, hanya saja gerakan kaki tidak seperti gaya belakang, tetapi 

seperti gerakan kaki pada lempar cakram. Gaya ini paling sulit, sampai 

saat ini belum begitu banyak yang memakainya.  

Dari keempat macam gaya tersebut dua gaya yang akan 

dibicarakan, yaitu gaya samping dan gaya belakang.  
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2.3.6.1 Tolak peluru gaya samping  

Cara melakukan atau teknik tolak peluru gaya samping adalah sebagai 

berikut :  

1. Peluru siap dipegang (dengan tangan kanan) dan diletakkan pada pangkal 

leher seperti telah diutarakan terdahulu.  

2. Sikap permulaan berdiri miring, arah tolakan di sebelah kiri badan. Lutut 

kaki kanan agak ditekuk, kaki kiri dijulurkan ke belakng agak lurus dan 

rileks/lemas berpijak pada ujung kaki. Tangan/lengan kiri diangkat rileks 

setinggi bahu atau lebih. Berat badan sebagian besar pada kaki kanan. 

Pandangan ke depan-bawah.  
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3. Sebelum meluncur ke kiri, kaki kiri diangkat ke depan terus melingkar ke 

samping kiri dan kembali berpijak di tempat semula. Ayunan kaki kiri ini 

hanya merupakan gerakan pendahuluan saja, untuk mencari 

keseimbangan. Maka gerakan pendahuluan ini cukup dilakukan 2 atau 3 

kali saja. 

4. Setelah keseimbangan badan benar-benar mantap, maka pada 

putaran/ayunan kaki yang terakhir, kaki kiri tadi tidak perlu diletakkan di 

tanah, tetapi justru agak ditarik ke kanan sehingga tungkai (betis) kiri 

berada di belakang betis/kaki kanan, atau lebih ke kanan lagi (agak 

menyilang). Dari sinilah kaki kiri diayunkan cepat ke samping kiri dengan 

disertai tolakan kaki kanan. Tolakan kaki kanan ini harus datar dan rendah 

saja (bukan meloncat/melambung). Akhir dari gerakan meluncur ke kiri 

ini, kaki kanan mendarat terlebih dahulu kira-kira pada pusat lingkaran, 

sedang kaki kiri terus dijulurkan jauh ke samping kiri, sehingga saat 

berpijak di tanah ujung telapak kaki hampir atau sedikit menyentuh bidang 

dalam balok penahan. Saat inilah terjadi sikap/posisi menolak seperti telah 

diuraikan terdahulu.  

5. Dari sikap/posisi menolak ini, peluru segera ditolakkan dengan cara seperti 

telah diuraikan di depan. (Agar lebih jelas lihatlah gambar serangkaian 

gerakan tolak peluru gaya samping!).  
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2.3.6.2  Tolak peluru gaya belakang (Gaya O’Brien) 

1. Peluru siap dipegang dan diletakkan pada pangkal leher (dengan tangan 

kanan. Lihat gambar gaya belakang!) 

2. Sikap permulaan berdiri membelakangi arah tolakan. Kaki kanan tegak, 

kaki kiri terjulur agak lurus dan rileks ke belakang berpijak pada ujung 

kaki. Berat badan sebagian besar berada pada kaki kanan. Tangan/lengan 

kiri diangkat lurus dan rilek ke atas. Pandangan ke bawah atau ke depan 

(sekitar 5 m – 10 m). pada posisi ini seluruh bagian badan harus rilek, 

sambil berkonsentrasi dan mengatur pernapasan.  

3. Secara bersamaan, badan dicondongkan ke depan dan kaki kiri diangkat 

rilek ke atas hampir datar dengan tanah, lengan kiri turun-lurus-lemas- 

ke depan-bawah. Kemudian lutut kanan dan lutut kiri bersama-sama 

ditekuk, sehingga paha kanan hampir menyentuh dada. Dari posisi ini, 

kaki kiri segera diluruskan/dijejakkan/diayunkan cepat ke belakang 

dengan disertai tolakan kaki kanan (lutut sampai lurus). Tolakan kaki 

kanan ke belakang ini harus rendah saja dan secepat mungkin agar 

gerakan meluncur ke belakang ini berjalanlancar dan tidak melambung. 

Selama meluncur ke belakang badan tetap rendah dan condong ke depan 

serta masih membelakangi arah tolakan.  

4. Akhir dari luncuran ke belakang tadi diawali dengan mendaratnya kaki 

kanan terlebih dahulu kira-kira pada pusat lingkaran, disusul kaki kiri 

berpijak agak di sebelah kiri dari garis tengah, bagian ujung kaki hampir 
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2.3.7 Lapangan Tolak Peluru  

Ukuran lapangan tolak peluru dan gambar : 
 
Diameter Lingkaran : 2,135 meter 
 
Perpanjangan Garis Tengah : 0,5 meter (50 Centimeter)  
 
Sudut pada Titik Tengah arah tolakan : 450 (derajat) 
 

Gambar 2.8 

Gambar 2.8 
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Gambar 2.9. Lapangan Tolak Peluru 

 

2.3.8 Proses Belajar dan Mengajar (PBM) 

• Pelaksanaan mengajar tolak peluru gaya samping menggunakan bola 

plastik dan menolak pada sasaran yang telah ditentukan, agar gerakan 

teknik dasar awalan dan tolakan, menghasilkan tolakan yang lebih jauh 

lagi dari sasaran yang telah ditentukan. Diupayakan agar siswa dapat 

menolakkan bola sehingga bola membentuk lintasan barabola dan 

mengenai sasaran yaitu papan bernomer 1-3. Masing-masing jarak antara 

papan 1 dengan lapangan tolak peluru berjarak 1 mater, sedangkan 

papan nomor 2 berarti berjarak 2 meter dari garis tolakan(lapangan tolak 

peluru), papan nomor 3 berarti berjarak 3 meter dari garis tolakan. 
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• Teknik menolak (gaya tolakan) gaya samping  

1. Setelah memegang peluru dengan benar, kemudian mengambil posisi 

tepat dibelakang balok tolakan. 

2. Menghadap kekanan bagi yang memakai lengan tidak kidal, sehingga 

arah tolakan ada disamping kiri. 

3. Langkahkan kaki kanan kesamping kanan, jari-jari tangan rileks. 

4. Rebahkan badan kesamping kanan, sehingga berat badan ada dikaki 

kanan, lutut kaki kanan di tekuk (setengah jongkok) sehingga 

membentuk sudut 900, bahu kanan condong kebawah mendekati paha 

kaki kanan. 

5. Luruskan kaki kanan dengan cara menolakkan sekuat-kuatnya pada 

tanah sambil memutar badan kearah tolakan, kemudian lanjutkan 

dengan menolakkan bola plastik (peluru) dengan tangan kedepan atas 

untuk mencapai tolakan yang paling jauh dengan sudut tolakan 450.    

• Sikap akhir (gerakan lanjutan/folustruew) 

1. Saat peluru lepas dari tangan seluruh badan dijulurkan kedepan kearah 

sasaran, demikian pula bahu dan lengan kanan dibiarkan menjulur 

mengikuti arah jalannya peluru. 

2. Agar badan tidak terjerumus keluar lingkaran maka kaki belakang 

(kanan) harus cepat dilangkahkan kedepan dan berpijak didekat bekas 

pijakan telapak kaki kiri, yang saat itu pula kaki kiri telah ditarik 

kebelakang. Perpindahan kaki belakang kedepan ini juga merupakan 

gerakan ikutan. 
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3. Untuk mengerem agar badan tidak jatuh kedepan, hendaknya saat kaki 

kanan melangkah kedepan lututnya harus segera ditekuk.. 

Alat bantu berupa bola plastik, dan papan bernomor bertujuan sebagai alat bantu 

kepada siswa untuk mencapai tolakan yang jauh. Metode latihan dengan alat 

bantu bola plastik, dan papan bernomor 1-3 merupakan suatu target tolakan 

yangberprinsip pada penetapan tujuan yaitu tolakan dengan jarak tolakan yang 

paling jauh. 

Hal ini dapat mendorong siswa untuk saling berkompetisi, dengan latihan 

menolak peluru mencapai sasaran siswa akan berlomba untuk menolak lebih jauh 

sehingga latihan ini dapat meningkatkan semangat siswa untuk meningkatkan 

pembelajaran tolak peluru. Harapan dari pembelajaran ini siswa dapat 

mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Subyek Penelitian  
 
Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “ Peningkatan pembelajaran tolak 

peluru menggunakan media bola plastik pada siswa kelas IV SD N I Jombor 

kecamatan jumo kabupaten Temanggung’ Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN I Jombor Kec. Jumo Kabupaten Temanggung, dengan jumlah 

siswa putri 10 orang dan putra 12 orang, jadi jumlah total 22 orang siswa. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

1. Bola plastik 

 

Keterangan ; 

a. Bola dari plastik yang di isi dengan pasir. 

b. Cara pembuatannya sebagai berikut; 

1. Bola plastik dengan ukuran kecil seukuran dengan bola sofball 

2. Bola disobek dengan pisau  

3. Kemudian pasir dimasukkan kedalam bola tersebut  

4. Berat bola 1 Kg. 
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2. Papan bernomor 

 

Keterangan ; 

a. Terbuat dari kayu triplek  

b. Dengan ukuran 100 cm kali 50 cm 

c. Diberi nomor 1 sampai dengan 3 

3. Hasil belajar tolak peluru siswa  

 

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Juni 2012. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SD N I Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten 

Temanggung. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

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 3.1 di bawah ini : 
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Tabel 3.1 

No Sumber Data  Jenis Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 
Instrumen 

1 Siswa 

Aktfitas siswa 

dalam belajar 

Tolak Peluru 

Observasi 
Pedoman 

Observasi 

2 Guru 

Aktfitas guru 

dalam mengajar 

Tolak Peluru 

Observasi 
Pedoman 

Observasi 

3 Siswa 
Hasil Belajar 

siswa 

Tes Siswa melakukan 

awalan, Tolak Peluru, 

sikap akhir 

  

4 Siswa 

Respon siswa 

(tingkat Kepuasan 

Belajar) terhadap 

proses Belajar 

Tolak Peluru 

Penyebaran angket 

Angket kepuasan 

belajar siswa 

  

 

3.6  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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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, 

observasi, dan refleksi. 

Untuk lebih jelasnya rangkaian kegiatan dari setiap siklus dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 2.12  Siklus Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3.7.1 Prosedur penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri atas perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi, dapat diuraikan sebagai berikut : 

Permasalahan
Perencanaan
Tindakan - I

Pelaksanaan
Tindakan - I

Pengamatan/
Pengumpulan 

Data - I

SIKLUS - I

Permasalahan
baru, hasil

Refleksi

Refleksi - I

Perencanaan
Tindakan - II

Pelaksanaan
Tindakan - II

Pengamatan/
Pengumpulan 

Data - II

SIKLUS - II
Refleksi - I

Permasalahan
baru, hasil

Refleksi

SIKLUS - II

Bila Permasalahan
Belum 

Terselesaikan

Refleksi - II

Dilanjutkan ke
Siklus Berikutnya
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a. Perencanaan 

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan, yaitu menentukan 

langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. 

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan proses pembelajaran dengan 

langkah-langkah: 

1. Silabus 

2. Membuat Skenario Pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

3. Mempersiapkan materi pelajaran serta fasilitas dan sarana 

4. Menyusun lembar observasi 

5. Menyusun alat evaluasi 

b. Tindakan  

Tahap tindakan adalah tahap pelaksanaan perencanaan yang telah disusun 

oleh peneliti, yaitu dengan melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

disusun pada tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan: 

1. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Guru mengadakan presensi 

3. Guru menjelaskan tujuan utama pelajaran dan motivasi belajar 

4. Guru memberikan konsep-konsep materi pembelajaran 

5. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media bola plastik 

dalam pembelajaran tolak peluru. 

6. Evaluasi  
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c. Observasi  

Observasi dilakukan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

d. Refleksi 

Setelah mengadakan tindakan kelas, peneliti mengadakan refleksi. Hasil 

refleksi ini digunakan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran penjas, peneliti dapat melakukan revisi terhadap rencana 

selanjutnya atau rencana awal siklus II. Refleksi siklus I digunakan untuk 

mengubah strategi dan sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

3.7.2 Prosedur tindakan pada Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini dilakukan 

perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan mulai dari perencanaan sampai 

refleksi. Proses penelitian pada siklus II sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dari perencanaan pada siklus I. Adapun tindakan yang 

dilakukan adalah: 

1. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan berdasarkan hasil 

observasi siklus I. 

2. Menentukan langkah-langkah perbaikan 

3. Menyiapkan materi pembelajaran 

4. Menyusun pedoman pengamatan pembelajaran (observasi siswa) 
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5. Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. 

6. Tindakan  

Tindakan dilakukan dalam tiga tahap yaitu pendahuluan, 

pelaksanaan, dan penutup. 

7. Observasi  

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus II diharapkan adanya peningkatan hasil pembelajaran 

dan perubahan perilaku siswa. 

8. Refleksi 

Refleksi pada siklus II bertujuan untuk merefleksi hasil evaluasi 

belajar siswa pada siklus I, yaitu dengan menganalisis kembali 

pembelajaran siklus II untuk menentukan kemajuan yang telah 

dicapai siswa. 

 

3.8 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data berupa hasil penilaian 

terhadap  siswa yang berupa tes kecakapan(psikomotor tes)selain itu dengan 

lembar observasi dan lembar angket: 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

3. Instrumen evaluasi 

a. Tes psikomotor 

1) Awalan 
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2) Tolakan 

3) Sikap akhir 

b. Afektif  

Teknik dasar ini digunakan untuk mengetahui perilaku siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran yang meliputi : 

1) Bertanggung jawab 

2) Mau menerima saran teman 

3) Memakai seragam 

4) Memiliki motivasi 

5) kehadiran 

c. Kognitif 

Tes kognitif digunakan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan siswa terhadap materi pembelajaran tolak peluru. 

d. Lembar observasi 

e. Angket Tanggapan siswa  

Angket tanggapan siswa digunakan untuk mengetahui 

respon atau tanggapan siswa terhadap materi pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang menggunakan 

bola plastik. 
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3.9 Analisa Data 

Analisa data sangat penting artinya dalam suatu penelitian bersama dengan 

analisa data nantinya bisa ditarik suatu kesimpulan dari suatu penelitian yang 

sudah dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

komparatif. Diperlukan data kuantitatif hasil belajar siswa baik pada kondisi awal, 

siklus I, maupun siklus II. Dari hasil analisis diskriptif komparatif tersebut 

kemudian disimpulkan diulas dan ditentukan tindak lanjutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran 

tolak peluru dengan menggunakan media bola plastik terhadap peningkatan 

belajar tolak peluru siswa kelas IV SD Negeri 1 Jombor  Kecamatan Jumo 

Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilaksanakan di  SD Negeri 1 Jombor  

Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2011/2012. Data 

penelitian yang diperoleh adalah data hasil belajar siswa pada aspek afektif, 

kognitif, psikomotor, data hasil observasi siswa dan hasil pengamatan. Data hasil 

belajar siswa ada juga data aktivitas siswa, pengamatan, serta afektif, kognitif, 

maupun psikomotor yang disajikan dalam dua siklus sebagai berikut : 

 

4.1.1 Siklus I  

4.1.1.1 Hasil Pemahaman Siswa Aspek Kognitif  

Pemahaman siswa pada aspek kognitif dalam pembelajaran tolak peluru 

menggunakan media bola plastik pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut 

: 
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Tabel 4.1. Pemahaman siswa aspek kognitif pada siklus I 
Kriteria Frekuensi Presentase 

Baik 9 41% 

Cukup Baik 8 36% 

Kurang Baik 5 23% 

Tidak Baik  0 0% 

Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam tolak peluru pada aspek kognitif 

pada siklus pertama diketahui bahwa siswa tergolong dalam kriteria kurang baik 5 

siswa atau sebanyak 23%, cukup baik sebanyak 8 siswa atau 36% dan baik 

sebanyak 9 siswa atau 41%. Ini menunjukkan pemahaman siswa pada konsep 

gerak tolak peluru pada siklus I belum memenuhi indikator 85% siswa termasuk 

dalam kriteria pemahaman yang baik.  

4.1.1.2 Unjuk Kerja Teknik Dasar Tolak peluru Aspek Psikomotor  

Hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru dalam pembelajaran tolak peluru 

dengan menggunakan media bola plastik pada siklus I dilihat pada tabel 4.2 

berikut :  
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Tabel 4.2. Hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru pada siklus I 

Kriteria Frekuensi Presentase 

Baik 12 54% 

Cukup Baik 5 23% 

Kurang Baik 5 23% 

Tidak Baik  0 0% 

Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru pada siklus pertama 

diketahui bahwa siswa tergolong dalam kriteria kurang baik 5 siswa atau sebanyak 

23%, cukup baik sebanyak 5 siswa atau 23% dan baik sebanyak 12 siswa atau 

54%. Ini menunjukkan hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru pada siklus I 

belum memenuhi indikator 85% siswa termasuk dalam kriteria pemahaman yang 

baik. 

4.1.1.3 Hasil Perilaku Siswa  

Hasil prilaku siswa dalam pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan 

media bola plastik pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :  
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tabel 4.3. Hasil prilaku siswa pada siklus I  

Keterangan 
Pertemuan I Pertemuan II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Baik 22 100% 22 100% 

Cukup Baik 0 0.00% 0 0.00% 

Kurang Baik 0 0.00% 0 0.00% 

Tidak Baik 0 0.00% 0 0.00% 

Total 22 100 22 100 

 

Dari tabel tanggapan siswa dalam pembelajaran tolak peluru pada siklus I 

diketahui bahwa pada pertemuan I dan pertemuan II secara keseluruhan tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan media bola 

plastik memperoleh tanggapan yang baik oleh siswa. Hal ini terlihat bahwa 

sebanyak 22 siswa atau 100% menyatakan bahwa penggunaan media bola plastik 

dalam pembelajaran tolak peluru termasuk dalam kategori baik. 

4.1.1.4 Hasil Observasi  

Hasil observasi aktivitas perilaku siswa (aspek afektif) dalam pembelajaran 

tolak peluru dengan menggunakan media bola plastik pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel 4.4 berikut :  

Tabel 4.4. Hasil Obsevasi Prilaku siswa pada siklus I  

Keterangan 
Afektif Kognitif Psikomotor 

F % F % F % 

Baik 16 73.00 14 64.00 12 55.00 
Cukup Baik 6 27.00 6 27.00 6 27.00 
Kurang Baik 0 0.00 2 9.00 4 18.00 
Tidak Baik 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 22 100 22 100 22 100 
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Dari tabel hasil observasi perilaku siswa dalam pembelajaran tolak peluru 

pada siklus I diketahui bahwa pada aspek afektif sebagian besar siswa sudah 

termasuk dalam kategori baik sebanyak 16 siswa atau 73.00%, pada aspek 

kognitif masih ada beberapa siswa yang termasuk dalam kategori kurang baik 

yaitu 2 siswa atau 9.00%, sedangkan pada aspek psikomotor juga masih banyak 

siswa yang termasuk dalam kategori kurag baik atau 4 siswa atau 18.00%. 

sehingga secara keseluruhan masih perlu dilakukan pembenahan atau refleksi 

karena masih belum mencapai kategori baik sebanyak 85% secara klasikal. 

4.1.1.5 Tanggapan Siswa  

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran tolak peluru dengan media bola 

plastik pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :  

Tabel 4.5. Tanggapan siswa pada siklus I  

Keterangan 
Pertemuan I Pertemuan II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Baik 16 73.00 17 77.00 

Cukup Baik 4 18.00 5 23.00 
Kurang Baik 2 9.00 0 0.00 
Tidak Baik 0 0.00 0 0.00 

Total 22 100 22 100 
 

Dari tabel tanggapan siswa terhadap pembelajaran tolak peluru pada siklus 

I di ketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 16 siswa atau 73.00% memberikan 

tanggapan yang baik dan 4 siswa atau 18.00% memberikan tanggapan yang cukup 

baik dan 2 siswa atau 9.00% memberi tanggapan kurang baik. Sedangkan pada 

pertemuan ke-2 terjadi peningkatan, sebanyak 17 siswa atau 77.00% memberikan  
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tanggapan yang baik dan sebanyak 5 siswa atau 23.00% memberikan tanggapan 

yang cukup baik. 

4.1.1.6 Hasil Kuesioner Aspek Kognitif  

Hasil kuesioner aspek kognitif terhadap pembelajaran tolak peluru dengan 

media bola plastik pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :  

Tabel 4.6. Hasil Kuesioner Aspek Kogitif pada siklus I 

Keterangan 
Pertemuan I Pertemuan II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Baik 16 73.00 18 82.00 

Cukup Baik 6 27.00 4 18.00 
Kurang Baik 0 5.00 0 0.00 
Tidak Baik 0 0.00 0 0.00 

Total 22 100 22 100 
 

Dari tabel kuesioner aspek kognitif terhadap pembelajaran tolak peluru 

siklus I diketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 16 siswa atau 73.00% 

memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 6 siswa atau 23.00% memberikan 

tanggapan yang cukup baik. Sedangkan pada pertemuan ke-2 terjadi peningkatan, 

sebanyak 18 siswa atau 82.00% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 4 

siswa atau 18.00% memberikan tanggapan yang cukup baik. 
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4.1.2 Siklus II 

4.1.2.1 Hasil Pemahaman Siswa Aspek Kognitif  

Pemahaman siswa pada aspek kognitif dalam pembelajaran tolak peluru  

dengan menggunakan media bola plastik pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut : 

Tabel 4.7. Pemahaman siswa aspek kognitif pada siklus II 
Kriteria Frekuensi Presentase

Baik 18 82 % 
Cukup Baik 4 18% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik  0 0% 

Jumlah 22 100% 
 

Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam tolak peluru pada aspek kognitif 

pada siklus pertama diketahui bahwa siswa tergolong dalam kriteria cukup baik 

sebanyak 4 siswa atau 18% dan baik sebanyak 18 siswa atau 82%. Ini 

menunjukkan pemahaman siswa pada konsep gerak tolak peluru pada siklus II 

belum memenuhi indikator 85% siswa termasuk dalam kriteria pemahaman yang 

baik.  

4.1.2.2 Unjuk Kerja Teknik Dasar Tolak peluru Aspek Psikomotor  

Hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru dalam pembelajaran tolak peluru 

dengan menggunakan media bola plastik pada siklus II dilihat pada tabel 4.8 

berikut : 
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Tabel 4.8. Hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru pada siklus II 
Kriteria Frekuensi Presentase

Baik 19 86.5% 
Cukup Baik 2 9% 
Kurang Baik 1 4.5% 
Tidak Baik  0 0% 

Jumlah 22 100% 
 

Dari tabel hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru pada siklus kedua 

diketahui bahwa siswa tergolong dalam kriteria kurang baik 1 siswa atau sebanyak 

4.5%, cukup baik sebanyak 2 siswa atau 9% dan baik sebanyak 19 siswa atau 

86.5%. Ini menunjukkan hasil unjuk kerja teknik dasar tolak peluru pada siklus II 

sudah memenuhi indikator 85% siswa termasuk dalam kriteria pemahaman yang 

baik. 

4.1.2.3 Hasil Prilaku Siswa  

Hasil prilaku siswa dalam pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan 

media bola plastik  pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :  

tabel 4.9 Hasil prilaku siswa pada siklus II  

Keterangan 
Pertemuan I Pertemuan II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Baik 22 100% 22 100% 

Cukup Baik 0 0.00% 0 0.00% 
Kurang Baik 0 0.00% 0 0.00% 
Tidak Baik 0 0.00% 0 0.00% 

Total 22 100 22 100 
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Dari tabel tanggapan siswa dalam pembelajaran tolak peluru pada siklus II 

diketahui bahwa pada pertemuan I dan pertemuan II secara keseluruhan tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan media bola 

plastik memperoleh tanggapan yang baik oleh siswa. Hal ini terlihat bahwa 

sebanyak 22 siswa atau 100% menyatakan bahwa metode modifikasi tolak peluru 

termasuk dalam kategori baik. 

4.1.2.4 Hasil Observasi  

Hasil observasi aktivitas perilaku siswa (aspek afektif) dalam pembelajaran 

tolak peluru dengan menggunakan media tolak peluru pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4.10 berikut :  

Tabel 4.10 Hasil Obsevasi Prilaku siswa pada siklus II 

Keterangan Afektif Kognitif Psikomotor 
F % F % F % 

Baik 19 86.50 18 82.00 18 82.00 
Cukup Baik 3 13.50 4 18.00 4 18.00 
Kurang Baik 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Tidak Baik 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 22 100 20 100 22 100 
 

Dari tabel hasil observasi perilaku siswa dalam pembelajaran tolak peluru 

pada siklus II diketahui bahwa pada aspek afektif sebagian besar siswa sudah 

termasuk dalam kategori baik sebanyak 19 siswa atau 86.50%, pada aspek kognitif 

masih ada beberapa siswa yang termasuk dalam kategori cukup baik yaitu 4 siswa 

atau 18.00%, sedangkan pada aspek psikomotor juga masih banyak siswa yang 

termasuk dalam kategori cukup baik atau 4 siswa atau 18.00%. sehingga secara  
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keseluruhan masih perlu dilakukan pembenahan atau refleksi karena masih belum 

mencapai kategori baik sebanyak 85% secara klasikal. 

4.1.1.5 Tanggapan Siswa  

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran tolak peluru dengan media tolak 

peluru menggunakan media bola plastik pada siklus II dapat dilihat pada tabel 

4.11 berikut :  

Tabel 4.11 Tanggapan siswa pada siklus II  

Keterangan 
Pertemuan I Pertemuan II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Baik 18 82.00 19 86.50 

Cukup Baik 4 18.00 3 13.50 
Kurang Baik 0 0.00 0 0.00 
Tidak Baik 0 0.00 0 0.00 

Total 22 100 22 100 
 

Dari tabel tanggapan siswa terhadap pembelajaran tolak peluru pada siklus 

II di ketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 18 siswa atau 82.00% 

memberikan tanggapan yang baik dan 4 siswa atau 18.00% memberikan 

tanggapan yang cukup baik. Sedangkan pada pertemuan ke-2 terjadi peningkatan, 

sebanyak 19 siswa atau 86.50% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 3 

siswa atau 13.50% memberikan tanggapan yang cukup baik. 

 

 

  



47 
 

 
 

4.1.1.6 Hasil Kuesioner Aspek Kognitif  

Hasil kuesioner aspek kognitif terhadap pembelajaran tolak peluru dengan 

media tolak peluru pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :  

Tabel 4.12 Hasil Kuesioner Aspek Kogitif pada siklus II 

Keterangan 
Pertemuan I Pertemuan II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Baik 18 82.00 20 91.00 

Cukup Baik 4 18.00 2 9.00 
Kurang Baik 0 0.00 0 0.00 
Tidak Baik 0 0.00 0 0.00 

Total 22 100 22 100 
 

Dari tabel kuesioner aspek kognitif terhadap pembelajaran tolak peluru 

siklus II diketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 18 siswa atau 82.00% 

memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 4 siswa atau 18.00% memberikan 

tanggapan yang cukup baik. Sedangkan pada pertemuan ke-2 terjadi peningkatan, 

sebanyak 20 siswa atau 91.00% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 2 

siswa atau 9.00% memberikan tanggapan yang cukup baik. 
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4.2 Pembahasan  

Setelah dilaksanakan pembelajaran tolak peluru dengan media bola plastik 

maka penjabaran proses pembelajaran sebagai berikut :  

4.2.1 Siklus I  

Tahap – tahap yang dilaksanakan pada siklus ini sebagai berikut :  

a. Perencanaan  

Peneliti dan guru mitra (guru yang sudah bersertifikat) melakukan 

perencanaan pembelajaran tolak peluru menggunakan media bola plastik 

menyusun Rencana Pembelajaran, menyiapkan alat evaluasi, lembar kinerja 

peneliti, dan lembar observasi siswa  

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dengan teknik dasar tolak 

peluru kepada siswa terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama peneliti 

menjelaskan teknik dasar yang akan diterapkan  dalam tolak peluru gaya 

menyamping. Peneliti mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanyakan 

kembali materi yang sudah dipelajari siswa pada pertemuan sebelumnya. 

Peneliti juga memberi motivasisehingga siswa tertarik dan memiliki rasa ingin 

tahu terhadap materi yang akan dibahas. Pada pertemuan kedua peneliti 

melanjutkan presentasi dasar-dasar teknik tolak peluru gaya menyamping. 

Peneliti menggunakan metode Tanya jawab agar siswa aktif dalam           

proses belajar kemudian siswa belajar dalam melakukan praktek tolak peluru. 

Setelah akhir pembelajaran siswa diberi tes akhir siklus I praktek dasar-dasar 
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tolak peluru gaya menyamping dengan menggunakan media bola plastik. 

Hasil pemahaman siswa (aspek kognitif) pada siklus I masih banyaknya siswa 

yang termasuk dalam kategori kurang baik pada pertemuan I yaitu kriteria 

kurang baik 2 siswa atau sebanyak 9.00%, cukup baik sebanyak 6 siswa atau 

27.00% dan baik sebanyak 14 siswa atau 64.00%. Maka perlu dilakukan 

refleksi untuk mengatasi kekurangan proses pembelajaran pada siklus I 

sehingga pada siklus selanjutnya diharapkan siswa pada tingkat unjuk kerja 

yang baik dengan tingkat ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

c. Observasi  

Saat pembelajaran tim observasi melakukan pengamatan terhadap 

jalannya proses pembelajaran. Selain mengamati PBM, tim observasi juga 

menganalisis data yang diperoleh pada siklus I yang berupa hasil tes akhir 

siklus I dan lembar pengamatan tindakan guru. Pada hasil observasi 

pembelajaran siklus I presentase siswa yang memperhatikan saat proses 

pembelajaran sejumlah 73.00% pada aspek afektif, namun pada aspek kognitif 

baru menjapai 64.00% siswa yang termasuk dalam kategori baik. Sedangkan 

pada aspek psikomotor diperoleh hasil tingkat keaktifan siswa sebanyak 

55.00% termasuk dalam kategori cukup baik. 

d. Refleksi  

Dari tabel 1, terlihat secara klasikal siswa yang mencapai kategori 

kurang baik sebesar 23.00% sedangkan kategori baik hanya 41.00%. Hal ini 

belum sesuai dengan harapan penelitiyaitu minimal 85% siswa dapat 

mencapai kriteria cukup baik dan baik. Berdasarkan hasil observasi siswa 
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yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor diperoleh hasil yang 

belum memuaskan. Dari tabel 4 untuk aspek afektif kognitif diperoleh 

kategori baik 73.00% dan yang cukup baik sebanyak 27.00%. Pada aspek 

kognitif yang termasuk dalam kategori baik hanya 64% dan sebanyak 27.00% 

termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan pada aspek psikomotor 

diperoleh masing-masing sebanyak 55.00% yang termasuk kategori baik dan 

cukup baik 27.00%. Untuk itu, penelitian masih dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dengan harapan terjadinya peningkatan hasil belajar bisa terus-

menerus dan konsisten. Setelah hasil observasi dianalisis terdapat kekurangan-

kekurangan pada siklus I. 

Kekurangan-kerungan itu adalah sebagai berikut :  

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

keterbatasan waktu peneliti untuk mempersiapkan materi.  

2) Peneliti kurang mampu menguasai kelas.  

 

4.2.2 Siklus II 

Tahap-tahap yang dilaksanakan pada siklus ini sebagai berikut :  

a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I maka peneliti dan guru mitra 

menyusun Rencana Pembelajaran II, materi pada siklus II berbeda dengan 

materi pada siklus I, namun hasil refleksi pada siklus I dapat digunakan 

untuk memperbaiki pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan 

media bola plstik pada siklus II. Dimana pada siklus II guru harus lebih 
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mengoptimalkan pembelajaran dengan media tolak peluru yang dilakukan 

dengan cara memberi motivasi kepada siswa melalui pemberian 

penghargaan yang lebih menarik bagi yang memperoleh nilai yang baik. 

Guru juga harus lebih matang dalam mempersiapkan materi yang akan 

diajarkan, agar saat pembelajaran siswa dapat menerima dan memahami 

materi dengan mudah serta guru harus lebih mampu menguasai kelas. 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan siklus II sama seperti siklus I. siklus II dilaksanakan dalam 

1 pertemuan dengan materi tolak peluru gaya menyamping menggunakan 

media bola plastik. Untuk menjelaskan kembali materi dasar-dasar tolak 

peluru gaya menyamping. Peneliti mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan menanyakan kembali materi yang sudah dipelajari siswa pada 

pertemuan siklus I, peneliti juga memberi motivasi seperti 

memberitahukan bahwa penghargaan kepada siswa yang bisa melakukan 

praktek dasar-dasar tolak peluru yang benar sehingga siswa tertarik untuk 

mengikuti pelajaran. Siswa juga diberi motivasi agar mendengarkan 

memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Peneliti juga lebih 

banyak mengarahkan siswa untuk praktek secara langsung, memberi 

masukan/sanggahan, bertanya dan menjawab pertanyaan pada kegiatan 

diskusi. Pada pertemuan ini diadakan praktek langsung teknik dasar tolak 

peluru gaya menyamping yang menggunakan media bola plastik, agar 

siswa lebih memahami materi dan meningkatkan kemampuan atau unjuk 
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kerja tolak peluru. Kemudian pada terakhir pertemuan dilaksanakan tes 

akhir siklus II unjuk kerja tentang tolak peluru gaya menyamping . 

c. Observasi  

Tim observasi melakukan pengamatan terhadap jalannya proses 

pembelajaran. Selain mengamati PBM, tim observasi juga menganalisis 

data yang diperoleh pada siklus II dan lembar pengamatan tindakan guru. 

Siswa juga mampu beradaptasi dengan pembelajaran. Berdasarkan 

observasi dapat dikatakan telah mencapai peningkatan dibandingkan 

dengan siklus I. pada aspek afektif diperoleh perilaku siswa yang cukup 

baik dan baik sebanyak 100%, pada aspek kognitif diperoleh siswa dengan 

kategori cukup baik dan baik sebesar 100% dan pada aspek psikomotor 

juga diperolehsiswa dengan kriteria  cukup baik dan baik sebanyak 100%. 

Hal ini berarti perilaku siswa dalam siklus II telah mencapai tingkat yang 

ideal yaitu lebih dari 85% dari seluruh siswa. Hal ini disebabkan oleh 

peneliti mempersiapkan materi secara matang dan mampu membangkitkan 

minat siswa saat awal pembelajaran. Kondisi kelas juga cukup teratur. 

Adanya komunikasi antara siswa dan guru yang semakin baik ini 

menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik yang baik. 
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4.2.3 Perbandingan Hasil Observasi siklus I dan II 

4.2.3.1 Hasil Analisis Pemahaman Siswa (Kognitif) 

Data hasil pengamatan unjuk kerja psikomotor diperoleh hasil seperti pada 

tabel berikut :  

Tabel 4.13 Pemahaman Siswa  

KOGNITIF 
SIKLUS I SIKLUS II 

64.00% 82.00% 

 

Hasil pemahaman siswa pada siklus I dan II kemudian dianalisis dengan 

rumus Hake’s normalized gain sebagai berikut :  

Rata-rata siklus I : (Spre) 64.00% 

Rata-rata siklus II : (Spost) 82.00% 

Hake’s normalized gain : 
%

 

82.00% 64.00%
100% 64.00% 0.50 

Dan kriteria gain : rendah (low gain), yang berarti bahwa pemahaman 

siswa terhadap materi tolak peluru gaya menyamping selama siklus I dan II tidak 

meningkat secara signifikan.  
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4.2.3.2 Hasil Pemahaman Keterampilan Unjuk Kerja Siswa (Psikomotor)  

Data hasil pengamatan unjuk kerja psikomotor diperoleh hasil seperti pada 

tabel 4.14 berikut :  

PSIKOMOTOR 
SIKLUS I SIKLUS II 

55.00% 82.00% 

 

Hasil yang diperoleh dari pengamatan unjuk kerja psikomotor pada siklus 

I dan II kemudian dianalisis dengan rumus Hake’s normalized gain sebagai 

berikut :  

Rata-rata siklus I : (Spre) 55.00% 

Rata-rata siklus II : (Spost) 82.00% 

Hake’s normalized gain : 
%

 

82.00% 55.00%
100% 55.00% 0.60 

Dan kriteria gain : rendah (low gain), yang berarti bahwa keterampilan 

unjuk kerja psikomotor selama siklus I dan II tidak meningkat secara siknifikan. 

4.2.3.3 Hasil Pengamatan Perilaku Siswa (Afektif)  

Hasil pengamatan afektif siswa proses pembelajaran tolak peluru gaya 

menyamping pada siklus I dan II diperoleh hasil seperti berikut :  

 



55 
 

 
 

Tabel 4.15 Pengamatan Perilaku Siswa  

AFEKTIF 
SIKLUS I SIKLUS II 

73.00% 86.50% 

 

Hasil yang diperoleh dari pengamatan unjuk kerja afekti pada siklus I dan 

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

Rata-rata siklus I : (Spre) 73.00% 

Rata-rata siklus II : (Spost) 86.50% 

Hake’s normalized gain : 
%

 

86.50% 73.00%
100% 73.00% 0.50 

Dan kriteria gain : rendah (low gain), yang berarti bahwa keterampilan 

unjuk kerja psikomotor selama siklus I dan II tidak meningkat secara siknifikan. 

 

4.2.3.4 Hasil Analisis Tanggapan / Respon Siswa Terhadap Penggunaan 

Media Bola Plastik untuk pembelajaran tolak peluru  

Hasil tanggapan siswa terhadap penggunaan media tolak peluru untuk 

pembelajaran tolak peluru dapat dilihat pada tabel berikut  
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Tabel 4.16  Tanggapan Siswa  

No Pernyataan 

Nilai Rata-Rata 
Respon 

Siklus I  Sklus II 

1 Apakah kamu tahu bagaimana cara melakukan  tolak 
peluru ini? 

62.00% 70.00% 

2 Apakah kamu tahu peraturan untuk melakukan tolak 
peluru gaya menyamping ini ? 

85.00% 93.00% 

3 Apakah kamu dapat mematuhi peraturan tolak peluru 
ini ? 

73.00% 86.00% 

4 Apakah setiap siswa harus mentaati peraturan dalam 
tolak peluru menggunakan peluru plastik ? 82.00% 80.00% 

5 
Apakah kamu tahu alat – alat yang digunakan dalam 
tolak peluru ini? 

87.00% 95.00% 

6 
Apakah seorang juri akan memberi teguran kepada 
siswa yang tidak mematuhi peraturan ? 

81.00% 85.00% 

7 
Apakah tolak peluru yang menggunakan media bola 
plastik ini kamu dapat melakukan dengan mudah? 

67.00% 75.00% 

8 
Apakah semua aturan tolak peluru ini dapat 
dilakukan oleh semua siswa? 

75.00% 87.00% 

9 
Apakah kamu merasa gembira saat melakukan tolak 
peluru menggunakan media bola plastik ? 

86.00% 98.00% 

10 
Apakah kamu merasa senang saat memenangkan 
perlombaan tolak peluru ini? 

91.00% 95.00% 

11 
Apakah kamu semangat dalam melakukan tolak 
peluru ini ? 

98.00% 95.00% 

12 
Apakah kamu dapat menerima seandainya dalam 
tolak peluru ini kamu kalah? 

95.00% 96.00% 

13 
Apakah kamu bisa menghormati lawan saat 
perlombaan tolak peluru ini? 

86.00% 85.00% 

14 
Apakah kamu dapat menerima keputusan juri  
apabila kamu melakukan pelanggaran dalam 
perlombaan tolak peluru ini ? 

90.00% 95.00% 
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15 
Apakah ketika kamu melakukan 
pelanggaran/kesalahan terhadap lawan, kamu akan 
minta maaf ? 

95.00% 97.00% 

16 Apakah kamu ingin melakukan perlombaan ini ? 83.00% 90.00% 

17 
Apakah menurut kamu model tolak peluru 
menggunakan media bola plastik ini merupakan 
olahraga yang sulit ? 

75.00% 86.00% 

18 
Apakah kamu bisa melakukan perlombaan tolak 
peluru ini ? 

88.00% 85.00% 

19 
Apakah kamu merasa kesulitan untuk melakukan 
tolak peluru ini ? 

84.00% 86.00% 

20 Apakah dalam perlombaan tolak peluru ini mudah ? 89.00% 93.00% 

21 
Apakah kamu merasa mudah untuk melakukan 
tolakan menggunakan tolak peluru ini? 91.00% 90.00% 

22 
Apakah kamu merasa mudah untuk menolak saat 
menggunakan media bola plastik ? 92.00% 87.00% 

23 
Apakah kamu merasa mudah untuk menolak saat 
menggunakan tolak peluru dan dapat menghasilkan 
tolakan yang jauh? 

97.00% 95.00% 

24 
Apakah menolak dengan menggunakan media bola 
plastik lebih mudah dari pada tidak menggunakan 
alat bantu ? 

96.00% 94.00% 

 Rata – Rata  85.33% 89.08% 
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4.2.4 PEMBAHASAN  

4.2.4.1 Aspek Pemahaman Siswa (Kognitif) 

Berdasarkan Tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa secara umum terjadi 

peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran tolak peluru 

menggunakan bola plastik siswa selama proses pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Pada siklus I persentase pemahaman siswa mencapai 64% yang 

diyatakan dengan kriteria cukup baik. Pada siklus II persentase pemahaman siswa 

mencapai 82% yang dinyatakan dengan kriteria baik. Dengan mengguakan rumus 

Hake’s normalized gain maka selama siklus I sampai siklus II terjadi kenaikan 

sebesar 0.50 yang kemudian dinyatakan dengan kriteria rendah, yang berarti 

bahwa pemahaman siswa terhadap materi tolak peluru tidak meningkat secara 

siknifikan. 

  

4.2.4.2 Aspek Unjuk Kerja Psikomotor  

Berdasarkan Tabel 14 diatas dapat diketahui bahwa secara umum terjadi 

peningkatan keterampilan unjuk kerja siswa terhadap materi pembelajaran tolak 

peluru menggunakan media bola plastik siswa selama proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Pada siklus I persentase rata-rata keterampilan 

psikomotor siswa mencapai 55% yang diyatakan dengan kriteria cukup baik. Pada 

siklus II persentase keterampilan psikomotor siswa mencapai 82% yang 

dinyatakan dengan kriteria baik. Dengan menggunakan rumus Hake’s normalized 

gain maka selama siklus I sampai siklus II terjadi kenaikan sebesar 0.60 yang 
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kemudian dinyatakan dengan kriteria rendah, yang berarti bahwa pemahaman 

siswa terhadap materi tolak peluru tidak meningkat secara siknifikan. 

 

4.2.4.3 Aspek Pengamatan Sikap (Afektif) 

Lembar pengamatan sikap siswa mencakup menghargai teman, 

bertanggung jawab, disiplin, menerima saran dari guru, memakai seragam, 

memiliki motivasi dan keberanian. Pada siklus I persentase rata-rata pengamatan 

afektif siswa mencapai 73% yang diyatakan dengan kriteria cukup baik. Pada 

siklus II persentase pengamatan afektif siswa mencapai 86.50% yang dinyatakan 

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

selama siklus I sampai siklus II terjadi kenaikan sebesar 0.50 yang kemudian 

dinyatakan dengan kriteria rendah, yang berarti bahwa pemahaman siswa terhadap 

materi tolak peluru tidak meningkat secara siknifikan. 

 

4.2.4.4 Aspek Tanggapan Siswa  

Berdasarkan Tabel 16 di atas diperoleh hasil analisis untuk masing-masing 

aspek tanggapan siswa pada siklus I dan II. Pada siklus I rata-rata tanggapan siswa 

sebesar 85.33% dan pada siklus II rata-rata tanggapan siswa sebesar 89.08%. 

Secara keseluruhan nilai yang diperoleh untuk setiap aspek pernyataan dalam 

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

karena selama proses pembelajaran berlangsung, siswa terlibat aktif dan merasa 

bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan media bola plastik 

mampu meningkatkan keterampilan siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan persentase rata-rata hasil penilaian pemahaman siswa (kognitif) 

selama siklus I dan siklus II. Pada siklus I rata-rata persentase mencapai 64% 

(baik). Pada siklus II persentase rata-rata mencapai 82% (baik).  

Hasil pengamatan psikomotor selama siklus I dan siklus II juga mengalami 

peningkatan. Pada siklus I persentase rata-ratanya mencapai 55% (baik). Pada 

siklus II, persentase rata-ratanya meningkat menjadi 82% (baik).  

Hasil pengamatan afektif selama siklus I dan siklus II juga mengalami 

peningkatan. Pada siklus I rata-rata presentase mencapai 73% (baik). Pada siklus 

II prensentase rata-rata mencapai 86.50% (baik).  

Hasil penilaian tanggapan/respon siswa selama siklus I dan siklus II juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata presentase mencapai 85.33% 

(baik). Pada siklus II presentase rata-rata mencapai 89.08% (baik). 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Perlu persiapan yang lebih matang dan lengkap dalam melaksanakan sebuah 

model pembelajaran yang baru sehingga hasilnya lebih efektif dan 

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ada.  

2. Perlunya guru Penjasorkes memiliki kemampuan dalam penggunaan media 

pembelajaran yang lebih lengkap sehingga pembelajaran tidak hanya monoton 

saja dimana diharapkan terjadinya interaksi timbal balik antara siswa dan 

guru. 

3. Pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan media bola plastik juga dapat 

dijadikan alternatif untuk mengatasi sarana dan prasarana yang kurang 

mendukung di sekolah sehingga dapat diterapkan sebagai variasi pembelajaran 

tolak peluru gaya menyamping.  
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah   :  SDN 1 Jombor Kec. Jumo Kab. Temanggung  
Bidang studi   :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) 
Kelas    :  IV 
Semester/ tahun  :   II / 2011-2012 
Standart Kompetensi : 6 mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola kecil dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Nilai Budaya Dan 
Karakter Bangsa 

Kewirau 
Sahaan/ 
Ekonomi 
Kreatif 

Gagasan 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Peilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
belajar Tehnik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

6.3 

Mempraktika

n gerak dasar 

atletik yang 

dimodifikasi 

lompat, 

loncat dan 

lempar 

dengan 

memperhatik

an nilai-nilai 

c. Tolak 

Peluru  

latihan    

pendukung 

: 

- menolak 

tanpa awalan 

menggunakan 

media bola 

plastik. 

- menolak 

• Disiplin  

• Kerja keras  

• Kreatif  

• Demokratif  

• Rasa Ingin tahu  

• Cinta tanah air  

• Bersahabat  

• Menghargai 

prestasi  

• Gemar membaca 

• Berorientasi 

tugas dan 

hasil  

• Berani 

mengambil 

resiko  

• Percaya diri  

• Keorisinilan  

• Berorientasi 

ke masa 

• Melakukan  

tolakan            

tanpa awalan 

menggunaka

n media bola 

plastik. 

• Melakukan 

tolakan 

dengan 

menggunaka

n bola 

• Melakukan gerak tolakan 

dengan  control dan gaya 

yang konsisten 

• Melakukan tolakan 

dengan gaya yang 

konsisten 

• Melakukan gerakan 

tolakan tanpa awalan 

• Melakukan gerakan 

tolakan dengan awalan 

• Mengkombinasikan 

-Tes 

praktek 

ketramp

ilan 

 

- Tugas 

- Pengama 

   tan 

• Lakukan 

tolakan tanpa 

awalan sesuai 

nomor urut ! 

• Lakukan 

tolakan  

dengan 

menggunakan 

gaya 

menyamping 

secara urut 

4X 35 

menit 

(2xPert

) 

 

• Buku 

Penjaskes

/cd  

• buku 

petunjuk 

atletik  

• buku 

petunjuk 

kompetisi 

PASI 

• buku 
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pantang 

menyerah, 

sportifitas, 

percaya diri 

dan kejujuran  

 

dengan 

awalan 

- tolak peluru 

gaya 

menyamping 

- lapangan 

tolak peluru 

• Peduli 

lingkungan  

• Peduli sosial  

• Tanggung jawab  

depan  

 

plastik. 

• Melakukan 

tolakan         

dengan gaya 

menyamping 

• Menggamba

r lapangan 

tolak peluru 

gerakan tolakan dengan 

awalan berjalan/berlari 

tanpa /dengan alat 

• Melakukan gerakan tolak 

peluru dengan  awalan 

dan alat sederhana (bola 

plastik) 

absen ! 

• Lakukan tolak 

peluru gaya 

menyamping  

bergantian ! 

dasar-

dasar 

atletik 

Djumidar 

• bola 

plastik. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SDN 1 Jombor Kec. Jumo Kab. Temanggung 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) 
Kelas/Semester  : IV/2 
Pertemuan ke  :  
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit  
 
Standar Kompetensi  
6 Mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola kecil dan olahraga dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 

Kompetensi dasar  
6.3 Mempraktikan  gerak  dasar  atletik  yang  dimodifikasi  lompat,  loncat  dan   

lempar  dengan  memperhatikan  nilai‐nilai  pantang  menyerah,  sportifitas, 
percaya diri dan kejujuran. 

 
Indikator 
1. Melakukan teknik awalan tolak peluru menggunakan media bola plastik 

dengan benar  
2. Melakukan teknik tumpuan tolak peluru menggunakan media bola plastik 

dengan benar   
3. Melakukan teknik tolakan pada tolak peluru menggunakan media bola plastik 
4. Melakukan teknik gerakan lanjutan pada tolak peluru menggunakan media 

bola plastik dengan benar 
5. Menghasilkan tolakan yang optimal 

 
A. Tujuan Pembelajaran  

1. Melakukan teknik dasar awalan tolak peluru yang benar dengan 
menggunakan media bola plastik 

2. Melakukan teknik dasar tumpuan tolak peluru dengan benar dengan 
menggunakan media bola plastik 

3. Melakukan teknik tolakan pada tolak peluru dengan benar dengan 
menggunakan media bola plastik 

4. Melakukan teknik gerakan lanjutan pada tolak peluru dengan benar 
dengan menggunakan media bola plastik 

 
B. Materi Pembelajaran  

Atletik nomor tolak peluru  
1. Teknik dasar awalan, tolakan, gerakan lanjutan pada tolak peluru dengan 

menggunakan alat yang dimodifikasi, yaitu menggunakan media bola 
plastik 

2. Teknik dasar awalan, tolakan, gerakan lanjutan pada tolak peluru dengan 
menggunakan aturan media bola plastik.  

 



 

C

D

C. Metode 
1. Inclu
2. Dem
3. Bagi
4. Penil

 
D. Langka

1. Kegi
• B

m
• P
• D

p

2. Kegi
Eksp
• P

p
• P

p
• P

Elab
 I
•

Pembelajar
usive (cakup

monstrasi  
ian dan Kese
laian  

h – langkah
iatan Penda
Berbaris 2 be
memberikan 
Pemanasan s
Diawali den
pemanasan s

iatan Inti (4
plorasi (5 m
Penjelasan c
plastik, tolak
Penjelasan m
plastik  
Penjelasan un

borasi  
Inti : 
• Melakuk

dengan m
selanjutn
bola plas
memperh
membent
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ran  
an) 

eluruhan (Pa

h Pembelaja
ahuluan (15
ersap, berdo
penjelasan t

secara umum
ngan lari ke
tatis kemudi

45 menit) 
menit) 

ara melakuk
kan, gerakan 
melakukan 

ntuk penilaia

an awalan to
memberikan 
nya cara mele
stik, siswa 
hatikan sud
tuk lintasan p

Gerakan 

art and Whol

aran  
5 menit) 
oa, presensi, 
tujuan pemb

m  
eliling lapan
ian dinamis. 

kan teknik a
lanjutan ser
tolakan de

an. 

olak peluru 
pengertian 

etakkan bola
kemudian m

dut tolakan
para bola.. D

           

1

le) 

apresepsi, m
belajaran.  

ngan 2 kal
 

awalan cara 
rta tujuan pem
engan meng

dengan gaya
dan contoh 

a yang benar
melakukan 
n dengan 
Dilakukan de

                 

Ger

memberi mo

li, dilanjutk

memegang p
mbelajaran. 

ggunakan m

a menyampi
cara meme

r dengan me
tolakkan bo
melambung

engan berula
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otivasi serta 

an dengan 

peluru dari 
 

media bola 

ing diawali 
egang bola, 
enggunakan 
ola dengan 
gkan bola 
ang-ulang. 
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Setelah melempar atau menolak kemudian memposisikan diri 
sebagai penerima bola berikutnya. 
 
 

 
Kegiatan selanjutnya guru menyiapkan papan bernomor dengan 
cara meletakkan papan 1, 2 dan 3 jaraknya sesuai dengan nomor 
papan tersebut yaitu nomor 1 adalah berjarak 1 meter, 2 adalah 
berjarak 2 meter dan nomor 3 adalah berjalak 3 meter.  

• Saat menolakkan peluru dan posisi akhir atau gerakan lanjutan. 
Waktu 10 menit  

 
Setelah siswa memahami cara menolakkan peluru yang diganti 
dengan bola kemudian siswa melakukan tolakan dengan 
menggunakan bola plastik tersebut di dalam lingkaran yang dibuat 
seperti lapangan tolak peluru sesungguhnya. 
Keterangan : 
Peserta didik yang telah selesai melakukan tolakan gerakan 
lanjutan dan setelah peluru jatuh di tanah, siswa kembali atau 
keluar dari lapangan tolakan melewati samping atau belakang 
lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 3

Kegiatan 4
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Konfirmasi (10 menit) 
• Guru mengambil penilaian rangkaian gerakan awalan, tolakan, 

gerakan lanjutan saat siswa melakukan tolakan pada pelajaran tolak 
peluru gaya menyamping 

• Guru mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan  
• Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa pada saat 

melakukan gerakan tolak peluru.  
 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
• Pendinginan (colling down) 
• Evaluasi materi pertemuan dan pemberian tugas  
• Doa  

 
E. Alat dan Sumber Belajar  

1. Alat Pembelajaran 
• Gamping/tali rafia 
• Bola plastik   
• Meteran   
• Peluit  

2. Sumber Pembelajaran  
• Djumidar. 2004. Dasar-Dasar Atletik. Jakarta: Universitas Terbuka. 
• Tamat Tisnowati. 2005. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.Jakarta: 

Universitas Terbuka. 
• Tamsir Riyadi. 1985. Petunjuk Atletik. Yogyakarta:FPOK – IKIP 

YOGYAKARTA. 
• PASI. Competition Rules 2006-200. Jakarta: _______           
 

F. Penilaian    : 
1. Teknik Penilaian  : 

• Pengamatan Sikap (Afektif) 
Lakukan kegiatan tolak peluru dengan gaya samping dengan peraturan 
yang dimodifikasi, ta’ati, kerjasama, toleransi dan tujukkan prilaku 
yang positif.  
Ket : Beri tanda (√) untuk setiap perilaku. Skor maksimal 20  

∑    
∑  100 

 
• Kuis (Kognisi) 

Jawablah secara benar kuesioner mengenai konsep gerak dalam tolak 
peluru gaya samping. 
Ket : Berikan penilaian terhadap kualitas pemahaman siswa dengan 
memberikan rentang 1 sampai dengan 10  

∑    
∑  

100 
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• Tes unjuk kerja (Psikomotor) 
Lakukan teknik dasar tolak peluru dengan memperhatikan gerakan 
awalan, tolakan, gerakan lanjutan dalam tolak peluru gaya samping 
dengan teknik yang benar. 
Ket : Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa dengan 
rentang 1 sampai dengan 5  

∑    
∑  

100 

 
Sehingga didapat nilai akhir ; 

    
 

2. Rubrik Penilaian :  
 

Rubrik Penilaian Pengamatan Sikap Dalam  
Tolak peluru Gaya Samping 

 
Prilaku yang diharapkan

 

Skor  
Skor  1 2 3 4 5 

1. Mentaati peraturan         
2. Menunjukkan sikap 

antusias terhadap 
pembelajaran  

      

3. Menghormati guru 
atau yuri. 

      

4. Berkomunikasi dengan 
sopan dalam proses 
pembelajaran  

      

Jumlah nilai        
 

Jumlah Skor Maksimal : 20  
 
Penilaian Kognitif diambilkan dari Pemahaman dalam Pembelajaran ; 
Untuk penilaian pemahaman siswa terhadap pembelajaran tolak peluru 
gaya samping  yaitu menggunakan kuesioner ; 
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Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 
Tolak peluru Gaya Guling Perut 

 
Indikator 

 
Aspek yang dinilai 

Skor  
JML 1 2 3 4 5 

Teknik dasar 
tolak peluru gaya 
samping  

1. Awalan        
2. Sikap badan saat 

akan menolak    
      

3. Tolakan         
4. Gerakan lanjutan       
5. Gerakan badan 

setelah menolak 
saat akan 
kembali atau 
keluar dari 
lapangan. 

      

 Jumlah        
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Rekapitulasi Penilaian  

No Nama 
Siswa 

Aspek Penilaian Jml NA KriteriaPsikomotor Afektif Kognitif 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
Nilai Rata-rata       
 

  
    

3  
 

Keterangan ; 
a. Mendapat nilai sangat baik, jika skor antara  = 86 – 100  
b. Mendapatkan nilai baik, jika skor antara   = 76 – 85  
c. Mendapatkan nilai cukup, jika skor antara  = 70 – 75  
d. Mendapat nilai kurang, jika skor antara   = Kurang dari 70  

 
 
Mengetahui  
Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Sutrisno, S.Pd    Sumarmi 
NIP. 196503101988101002   NIP. 196903292005012008 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SDN 1 Jombor Kec. Jumo Kab. Temanggung 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) 
Kelas/Semester  : IV/2 
Pertemuan ke  :  
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit  
 
Standar Kompetensi  
6 Mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola kecil dan olahraga dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 

Kompetensi dasar  
6.3 Mempraktikan  gerak  dasar  atletik  yang  dimodifikasi  lompat,  loncat  dan   

lempar  dengan  memperhatikan  nilai‐nilai  pantang  menyerah,  sportifitas, 
percaya diri dan kejujuran. 

 
Indikator 
1. Melakukan teknik awalan tolak peluru menggunakan media bola plastik 

dengan benar  
2. Melakukan teknik tumpuan tolak peluru menggunakan media bola plastik 

dengan benar   
3. Melakukan teknik tolakan pada tolak peluru menggunakan media bola plastik 
4. Melakukan teknik gerakan lanjutan pada tolak peluru menggunakan media 

bola plastik dengan benar 
5. Menghasilkan tolakan yang optimal 

 
A. Tujuan Pembelajaran  

1. Melakukan teknik dasar awalan tolak peluru yang benar dengan 
menggunakan media bola plastik 

2. Melakukan teknik dasar tumpuan tolak peluru dengan benar dengan 
menggunakan media bola plastik 

3. Melakukan teknik tolakan pada tolak peluru dengan benar dengan 
menggunakan media bola plastik 

4. Melakukan teknik gerakan lanjutan pada tolak peluru dengan benar 
dengan menggunakan media bola plastik 

 
 Karakter siswa yang diharapkan :   

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Demokratif , Rasa Ingin tahu, Cinta tanah air, 
Bersahabat, Menghargai prestasi, Gemar membaca, Peduli lingkungan, 
Peduli sosial,  Tanggung jawab 

 
 
 
 
 



 

B
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Kegiatan selanjutnya guru menyiapkan siswa untuk melakukan 
tolakan didalam lingkaran yang seperti lapangan sesungguhnya.  

• Saat menolakkan peluru dan posisi akhir atau gerakan lanjutan. 
Waktu 10 menit  

 
Setelah siswa memahami cara menolakkan peluru yang diganti 
dengan bola plastik kemudian siswa melakukan tolakan dengan 
menggunakan peluru sesungguhnya di dalam lingkaran yang dibuat 
seperti lapangan tolak peluru sesungguhnya. 
Keterangan : 
Peserta didik yang telah selesai melakukan tolakan gerakan 
lanjutan dan setelah peluru jatuh di tanah, siswa kembali atau 
keluar dari lapangan tolakan melewati samping atau belakang 
lingkaran. 
 

Konfirmasi (10 menit) 
• Guru mengambil penilaian rangkaian gerakan awalan, tolakan, 

gerakan lanjutan saat siswa melakukan tolakan pada pelajaran tolak 
peluru gaya samping 

• Guru mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan  
• Guru menayakan kesulitan yang dihadapi siswa pada saat 

melakukan gerakan tolak peluru.  
 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
• Pendinginan (colling down) 
• Evaluasi materi pembelajaran dan pemberian tugas  
• Doa  

 
E. Alat dan Sumber Belajar  

1. Alat Pembelajaran 
• Gamping/tali rafia 
• Bola plastic   
• Meteran   
• Peluit  

 
 
 
 
 

Kegiatan 3 
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2. Sumber Pembelajaran  
• Djumidar. 2004. Dasar-Dasar Atletik. Jakarta: Universitas Terbuka. 
• Tamat Tisnowati. 2005. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.Jakarta: 

Universitas Terbuka. 
• Tamsir Riyadi. 1985. Petunjuk Atletik. Yogyakarta:FPOK – IKIP 

YOGYAKARTA. 
• PASI. Competition Rules 2006-200. Jakarta: _______           
 

F. Penilaian    : 
1. Teknik Penilaian  : 

• Pengamatan Sikap (Afektif) 
Lakukan kegiatan tolak peluru dengan gaya samping dengan peraturan 
yang dimodifikasi, ta’ati, kerjasama, toleransi dan tujukkan prilaku 
yang positif.  
Ket : Beri tanda (√) untuk setiap perilaku. Skor maksimal 20  

∑    
∑  100 

 
• Kuis (Kognisi) 

Jawablah secara benar kuesioner mengenai konsep gerak dalam tolak 
peluru gaya samping. 
Ket : Berikan penilaian terhadap kualitas pemahaman siswa dengan 
memberikan rentang 1 sampai dengan 10  

∑    
∑  

100 

 
• Tes unjuk kerja (Psikomotor) 

Lakukan teknik dasar tolak peluru dengan memperhatikan gerakan 
awalan, tolakan, gerakan lanjutan dalam tolak peluru gaya samping 
dengan teknik yang benar. 
Ket : Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa dengan 
rentang 1 sampai dengan 5  

∑    
∑  100 

 
Sehingga didapat nilai akhir ; 
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2. Rubrik Penilaian :  
Rubrik Penilaian Pengamatan Sikap Dalam  

Tolak peluru Gaya Samping 
 

Prilaku yang diharapkan
 

Skor  
Skor  1 2 3 4 5 

1. Mentaati peraturan         
2. Menunjukkan sikap 

antusias terhadap 
pembelajaran  

      

3. Menghormati guru 
atau yuri. 

      

4. Berkomunikasi 
dengan sopan dalam 
proses pembelajaran  

      

Jumlah nilai        
 

Jumlah Skor Maksimal : 20  
 
Penilaian Kognitif diambilkan dari Pemahaman dalam Pembelajaran ; 
Untuk penilaian pemahaman siswa terhadap pembelajaran tolak peluru 
gaya samping  yaitu menggunakan kuesioner ; 
 

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 
Tolak peluru Gaya Samping 

 
Indikator 

 
Aspek yang dinilai 

Skor  
JML 1 2 3 4 5 

Teknik dasar 
tolak peluru gaya 
samping  

1. Awalan        
2. Sikap badan saat 

akan menolak    
      

3. Tolakan         
4. Gerakan lanjutan       
5. Gerakan badan 

setelah menolak 
saat akan 
kembali atau 
keluar dari 
lapangan. 

      

 Jumlah        
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Rekapitulasi Penilaian  

No Nama 
Siswa 

Aspek Penilaian Jml NA KriteriaPsikomotor Afektif Kognitif 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
Nilai Rata-rata       
 

  
    

3  
 

Keterangan ; 
a. Mendapat nilai sangat baik, jika skor antara  = 86 – 100  
b. Mendapatkan nilai baik, jika skor antara  = 76 – 85  
c. Mendapatkan nilai cukup, jika skor antara  = 70 – 75  
d. Mendapat nilai kurang, jika skor antara   = Kurang dari 70  

 
 
Mengetahui  
Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Sutrisno, S.Pd    Sumarmi 
NIP. 196503101988101002   NIP. 196903292005012008 
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A. Pernyataan Aspek Kognitif ( Tolak Peluru ) 

1. Apakah kamu tahu bagaimana cara melakukan tolak peluru menggunkan 

bola plastik ? 

A. Ya     B. Tidak 

2. Apakah kamu tahu tentang peraturan permainan tolak peluru dengan 

menggunaka bola plastik ? 

A. Ya     B. Tidak 

3. Apakah kamu dapat mematuhi peraturan peraturan permainan tolak peluru 

ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

4. Apakah setiap pemain harus menaati peraturan dalam permainan tolak 

peluru ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

5. Apakah kamu tahu alat-alat yang digunakan dalam permainan tolak peluru 

ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

6. Apakah kamu tahu cara menggunakan bola plastik dalam permainan tolak 

peluru ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

7. Apakah seorang juri akan member teguran kepada pemaian  yang tidak 

mematuhi peraturan ? 

A. Ya     B. Tidak 

8. Apakah semua permainan tolak peluru ini dapat dilakukan semua siswa ? 

A. Ya     B. Tidak 
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B. Pernyataan Aspek Afektif ( Tolak Peluru )  

1. Apakah kamu merasa gembira saat bermain tolak peluru ? 

A. Ya     B. Tidak 

2. Apakah kamu merasa senang ketika memenangkan permainan tolak peluru 

dengan sasaran papan bernomor ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

3. Apakah kamu semangat saat melakukan permainan tolak peluru ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

4. Apakah kamu bisa menerima seandainya kamu kalah dalam bermain tolak 

peluru dengan sasaran ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

5. Apakah kamu dapat menghormati lawan saat bermaina tolak peluru ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

6. Apakah kamu bisa mnerima keputusan juri apabila kamu melakukan 

pelanggaran dalam permainan ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

7. Apakah ketika kamu melakukan pelanggaran terhadap lawan, kamu akan 

meminta maaf ? 

A. Ya     B. Tidak 

8. Apakah kamu ingin melakukan permainan ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

9. Apakah kamu ingin mengajak teman yang lain untuk memainkan 

permainan ini ? 

A. Ya     B. Tidak 
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C. Pernyataan Aspek Psikomotor ( Tolak Peluru )  

1. Apakah menurut kamu model permainan tolak peluru ini merupakan 

permainan yang sulit ? 

A. Ya     B. Tidak 

2. Apakah kamu bisa memainkan tolak peluru ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

3. Apakah dalam permainan tolak peluru ini kamu merasa mudah ? 

A. Ya     B. Tidak 

4. Apakah kamu merasa mudah saat memegang bola plastik ? 

A. Ya     B. Tidak 

5. Apakah kamu merasa mudah saat menolakkan bola plastik ? 

A. Ya     B. Tidak  

6. Apakah kamu merasa kesulitan dalam permainan tolak peluru 

menggunakan bola plastik ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

7. Apakah kamu merasa mudah saat menolakkan bola plastik ke sasaran 

papan bernomor ini ? 

A. Ya     B. Tidak 

8. Apakah permainan tolak peluru menggunakan bola plastik lebih mudah 

dari pada tolak peluru biasanya ? 

A. Ya     B. Tidak 

 

 

 

 

  



81 
 

 
 

REKAP NILAI KELAS IV SD N 1 JOMBOR  
TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING 

NO   NAMA  
ASPEK PENILAIAN  

JUMLAH  NA  KRITERIA 
PSIKOMOTOR  AFEKTIF  KOGNITIF  

1  ASROFI  19  12  23  54  77  T 

2  ISTI PRIYONO  18  16  23  57  81  T 

3  BAHRI PRASETYO  16  10  22  48  69  BT 

4  ANDIK SETIAWAN  17  12  25  54  77  T 

5  LUKMAN CAHSANTOSO  12  14  17  43  61  BT 

6  ISMARINA 13  14  22  49  70  T 

7  RIYAN WULANDARI  11  13  22  50  71  T 

8  ARIF AGUS RAHMAN  16  14  21  51  73  T 

9  ALFIN HAIFAN  15  14  21  43  61  BT 

10  ASRIFIN 17  16  21  42  60  BT 

11  ANITA SEPTIANA  11  14  21  46  66  BT 

12  CANDRA SUSFIKA ARUM  15  14  20  49  70  T 

13  DIAH ARUM ETIKASARI  17  14  19  50  71  T 

14  DEWI WINARTI  15  13  20  48  69  BT 

15  FIDYA NINGSIH  18  14  16  49  70  T 

16  HERU PRISWANTO  16  15  22  53  76  T 

17  ILHAM  18  16  24  58  83  T 

18  LAELA NAFISAH  16  14  19  49  70  T 

19  PRABANTARA SUKMA W  16  16  20  52  74  T 

20  SEPTIAN TRI CAHYONO  20  16  24  60  86  T 
21  ZUDHI ARYANTO  18  14  24  56  80  T 
22  SALAMUN MUTIRAHAYU 16  14  21  51  73  T 
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REKAP NILAI KELAS IV SD N 1 JOMBOR  
TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING 

NO   NAMA  
ASPEK PENILAIAN  

JUMLAH  NA  KRITERIA 
PSIKOMOTOR  AFEKTIF  KOGNITIF  

1  ASROFI  19  12  23  54  77  T 

2  ISTI PRIYONO  18  16  23  57  81  T 

3  BAHRI PRASETYO  16  10  22  48  69  BT 

4  ANDIK SETIAWAN  17  12  25  54  77  T 

5  LUKMAN CAHSANTOSO  12  14  17  53  76  T 

6  ISMARINA 13  14  22  49  70  T 

7  RIYAN WULANDARI  11  13  22  50  71  T 

8  ARIF AGUS RAHMAN  16  14  21  51  73  T 

9  ALFIN HAIFAN  15  14  21  49  70  T 

10  ASRIFIN 17  16  21  42  60  BT 

11  ANITA SEPTIANA  11  14  21  46  66  BT 

12  CANDRA SUSFIKA ARUM  15  14  20  49  70  T 

13  DIAH ARUM ETIKASARI  17  14  19  50  71  T 

14  DEWI WINARTI  15  13  20  48  69  BT 

15  FIDYA NINGSIH  18  14  16  49  70  T 

16  HERU PRISWANTO  16  15  22  53  76  T 

17  ILHAM  18  16  24  58  83  T 

18  LAELA NAFISAH  16  14  19  49  70  T 

19  PRABANTARA SUKMA W  16  16  20  52  74  T 

20  SEPTIAN TRI CAHYONO  20  16  24  60  86  T 
21  ZUDHI ARYANTO  18  14  24  56  80  T 
22  SALAMUN MUTIRAHAYU 16  14  21  51  73  T 
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DATA SISWA SD NEGERI 1 JOMBOR KECAMATAN JUMO 
KELAS IV TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

NO   NAMA  

1  ASROFI  
2  ISTI PRIYONO  
3  BAHRI PRASETYO  
4  ANDIK SETIAWAN  
5  LUKMAN CAHSANTOSO  
6  ISMARINA 
7  RIYAN WULANDARI  
8  ARIF AGUS RAHMAN  
9  ALFIN HAIFAN  
10  ASRIFIN 
11  ANITA SEPTIANA  
12  CANDRA SUSFIKA ARUM  
13  DIAH ARUM ETIKASARI  
14  DEWI WINARTI  
15  FIDYA NINGSIH  
16  HERU PRISWANTO  
17  ILHAM  
18  LAELA NAFISAH  
19  PRABANTARA SUKMA W  
20  SEPTIAN TRI CAHYONO  
21  ZUDHI ARYANTO  
22  SALAMUN MUTIRAHAYU 
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DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

Gambar 1. Guru menjelaskan cara memegang peluru dan memberikan cara 
pelaksanaan kegiatan tolak peluru  

 

Gambar 1. Siswa sedang melakukan gerakan tolakan dengan menggunakan 
bola plastik  
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Gambar 2. Guru Memberikan evaluasi cara awalan untuk menolak 

 

 

Gambar 3. Siswa melakukan tolakan kearah papan bernomor  

 

 


