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SARI 
 

Teguh Waluyo. 2012. Meningkatkan hasil belajar tolak peluru melalui permainan 
bola tolak berekor pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan Kecamatan 
Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2012/ 2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. Dosen pembimbing I : Drs. Hermawan Pamot Raharjo, M. Pd., Dosen 
pembimbing II : Drs. Uen Hartiwan, M. Pd. 
Kata kunci : permainan bola tolak berekor, meningkatkan, hasil belajar 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil 
belajar tolak peluru pada siswa kelas VI SD N 1 Darmakradenan, Kecamatan 
Ajibarang, Kabupaten Banyumas Tahun 2012/2013. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran melalui permainan bola tolak 
berekor yang digunakan sebagai alat bantu guru untuk meningkatkan hasil belajar 
tolak peluru pada siswa kelas VI SD N 1 Darmakradenan Kecamatan Ajibarang 
Kabupaten Banyumas Tahun 2012/2013. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan metode penelitian 
deskriptif kualitatif yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 
untuk memperoleh data siswa kelas VI, wawancara dan observasi (pengamatan) 
untuk memperoleh data keterampilan siswa yang meliputi aspek psikomotor dan 
aspek afektif siswa, dan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman 
(kognitif) siswa terhadap permainan bola tolak berekor. 

Hasil pengamatan setiap aspek yang diteliti, yaitu aspek keterampilan gerak 
siswa (psikomotor), aspek sikap dan perilaku siswa (afektif), dan aspek pemahaman 
siswa (kognitif) semuanya mengalami peningkatan hasil belajar, baik dari persentase 
ketuntasan hasil belajar maupun rata-rata kelas. Hanya saja pada persentase 
ketuntasan afektif yang tidak mengalami peningkatan, namun hasil persentase 
ketuntasan siklus I saja sudah memenuhi kriteria keberhasilan sangat baik. Pada rata-
rata skor akhir hasil analisis unjuk kerja siswa dari keseluruhan aspek juga 
mengalami peningkatan, pada siklus I rata-rata skor akhir mencapai  72,7 yang 
memenuhi kriteria baik tetapi belum memenuhi indikator ketuntasan hasil belajar 75, 
dan siklus II mencapai 82,5 dengan kriteria baik. Sedangkan dari hasil analisis, 
persentase ketuntasan siklus I adalah 43,3% dengan kriteria keberhasilan sedang dan 
belum memenuhi indikator persentase ketuntasan hasil belajar 75%, meningkat 
menjadi 90% dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terbukti bahwa permainan bola tolak 
berekor dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru. Oleh karena itu guru penjas 
orkes peneliti sarankan untuk menggunakan permainan bola tolak berekor sebagai 
alternatif pembelajaran tolak peluru di sekolah dasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Mewujudkan tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam 

pelaksanaanya tidak selalu berjalan sesuai harapan karena dalam pelaksanaanya 

pastilah ada suatu masalah yang menghambatnya. Berdasarkan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) dan hasil observasi di SD Negeri 1 Darmakradenan, Kecamatan 

Ajibarang, Kabupaten Banyumas, peneliti menemukan permasalahan dalam 

pembelajaran tolak peluru yang berakibat pada hasil belajar tolak peluru siswa yang 

tidak maksimal. Nilai rata-rata hasil penilaian tolak peluru siswa adalah 69 yang 

masuk dalam kriteria cukup standar ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 75 dan hanya 

12 siswa atau 36,7% yang memenuhi standar ketuntasan hasil belajar siswa. Hal ini 

menunjukan bahwa hasil belajar tolak peluru yang kurang maksimal. 

Masalah penyebab kurangnya hasil belajar siswa yang dapat peneliti tangkap 

adalah belum adanya peran aktif siswa secara keseluruhan dalam  pembelajaran 

kaitannya dengan karakteristik anak usia sekolah dasar, sehingga tujuan pendidikan 

untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan fisik, mental, intelektual 

maupun sosial belum tercapai secara maksimal. Pembelajaran tolak peluru yang 

menggunakan peluru besi dapat menyulitkan siswa, apalagi jumlah peluru yang 

terbatas sehingga siswa harus bergantian dalam menggunakanya. Secara otomatis 
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siswa yang lain hanya duduk diam menunggu giliran untuk praktek menggunakan 

peluru tersebut. 

Anak-anak usia sekolah dasar merupakan masa dimana mereka mempunyai 

frekuensi kegiatan yang sangat tinggi, sungguh sulit bagi mereka untuk duduk dan 

diam. Mereka selalu bergerak, lari kesana kemari, lompat-lompat, memanjat terus 

lompat turun dan terus lari lagi. Ini semua adalah dorongan atau naluri dari dalam 

anak itu sendiri yang tidak dapat ditekan-tekan lagi. 

Minat adalah salah satu faktor dasar yang penting dalam pendidikan 

penjasorkes, tanpa adanya minat yang baik dari peserta didik maka akan berpengaruh 

pada proses pembelajaran. Anak usia sekolah dasar cenderung memilih cabang 

olahraga tertentu yang disenanginya seperti sepak bola bagi anak laki-laki dan kasti 

bagi anak perempuan, dalam pembahasan ini khususnya minat terhadap pembelajaran 

tolak peluru sangatlah kurang. Dari paradigma siswa yang menganggap sepakbola 

dan kasti merupakan permainan yang paling menyenangkan bagi mereka sehingga 

mereka merasa enggan dan tidak bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran 

lain, dengan kata lain ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti pembelajaran selain 

kedua permainan tersebut. 

. Dampak dari permasalahan-permasalahan diatas adalah pada kurang 

maksimalnya hasil belajar siswa seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf 

pertama diatas. Berangkat dari permasalahan-permasalah ini, peneliti merasa tertarik 

untuk mengangkat permasalahan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 
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Peneliti akan berusaha mencari solusi pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak usia sekolah dasar untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan 

partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan  menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Salah satu pendekatan 

dalam pembelajaran yang akan dicoba diterapkan adalah pendekatan pembelajaran 

melalui permainan dengan menggunakan alat bantu berupa media bola kecil dengan 

modifikasi di beri ekor melalui permainan bola tolak berekor, yaitu suatu permainan 

yang dapat membantu siswa mempelajari ketrampilan dasar dalam mempelajari 

teknik dasar tolak peluru. pembelajaran dengan pendekatan alat bantu tersebut 

ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui aktivitas bermain. 

Alat bantu berupa bola berekor dengan model permainan bola tolak berekor 

akan membuat siswa lebih mudah menangkap materi yang diajarkan guru dan 

meminimalkan resiko bahaya. Dengan permainan juga akan membuat suasana 

pembelajaran seperti aktifitas biasa, lebih santai dan menyenangkan. Siswa akan 

merasa penasaran untuk mencoba dan saling berkompetisi dengan siswa yang lain 

sehingga tumbuh motivasi dan antusiasme terhadap materi tolak peluru yang 

diajarkan. 

Penelitian tindakan kelas ini akan mencoba modifikasi alat bantu, peraturan 

dan lapangan dari tolak peluru yang sesungguhnya dalam pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan tahun 

ajaran 2012/2013 dengan materi teknik dasar tolak peluru gaya menyamping 

(ortodoks). Pembelajaran dengan pendekatan permainan dan memodifikasi unsur-

unsur tersebut disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah dan peralatan yang 
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tersedia di sekolah. Diharapkan dengan modifikasi tersebut dapat meningkatkan 

peran aktif dan  partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran tolak peluru gaya 

ortodoks. 

Dengan pembelajaran melalui permainan ini, harapan peneliti adalah dapat 

memecahkan dan menemukan solusi masalah dalam pembelajaran tolak peluru. 

Pembelajaran melalui permainan bola tembak berekor adalah solusi yang diharapkan 

membuat siswa tertarik dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari 

perasaan senang/ suka tersebut akan membuat siswa menjadi aktif berpartisipasi dan 

antusias mengikuti pembelajaran serta lebih mudah memahami materi yang diajarkan 

guru, dan sebagai tujuan akhir adalah meningkatkan hasil belajar tolak peluru melalui 

aktifitas bermain. Oleh karena itu peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Tolak Peluru Melalui Permainan Bola Tolak Berekor 

Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten 

Banyumas Tahun 2012/2013”. 

 

  1.2  Pembatasan Masalah 

 Agar permasalahan yang diteliti dapat dijawab dan dikaji secara mendalam, 

permasalahan dibatasi hanya hanya dalam pembelajaran tolak peluru gaya 

menyamping (ortodoks), yakni melalui modifikasi dengan permainan bola tolak 

berekor. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran tolak peluru yang diajarkan untuk 

sekolah dasar adalah tolak peluru gaya menyamping yang cenderung lebih mudah 

dibandingkan gaya lainnya.  Hal-hal lain yang masih berkaitan dan mendukung juga 
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dipaparkan untuk memperjelas pembahasan. Permainan yang menyenangkan dengan 

menggunakan sarana dan prasarana yang unik, menarik dan tidak biasa akan 

membuat anak menjadi penasaran sehingga mereka akan lebih terpacu 

memainkannya, tentunya itu akan sangat membantu dalam pembelajaran penjasorkes 

pada umumnya dan pada tolak peluru gaya ortodoks pada khususnya untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. Pembatasan masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Karena keterbatasan peluru maka siswa harus antri dan menunggu giliran 

sehingga keaktifan siswa kurang. Terlebih lagi peluru besi yang dapat 

membahayakan siswa. 

2. Kurangnya minat dan partisipasi siswa untuk mempelajari tolak peluru. 

3. Efektifitas penerapan pembelajaran melalui permainan bola tolak berekor  

terhadap hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks. 

Masalah-masalah yang peneliti temukan diatas sudah seharusnya dicari 

solusinya, baik bagi pembelajaran tolak peluru maupun cabang olahraga lain pada 

umumnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Penggunaan peralatan 

standar tolak peluru berupa bola besi sangat berbahaya untuk digunakan untuk anak 

SD, sedangkan dari segi kekuatan pun tentunya anak SD akan sangat kesulitan 

menggunakannya. Pembelajaran yang tidak sesuai karakteristik utama pembelajaran 

untuk anak usia sekolah dasar, yakni bermain membuat siswa akan merasa bosan dan 

tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. 
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1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

maka permasalahan yang menjadi pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut 

“ Bagaimana meningkatkan hasil belajar tolak peluru  pada siswa kelas VI SD Negeri 

1 Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2012/2013? ”. 

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti akan mencari tahu apakah pembelajaran 

melalui permainan bola tolak berekor dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru 

pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten 

Banyumas tahun 2012/2013. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pembelajaran tolak 

peluru melalui permainan bola tolak berekor dalam meningkatkan hasil belajar pada 

siswa kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas Tahun 2012/2013. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Guru Dan Peneliti 

a. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilannya, dan profesionalitas dalam mengajar tolak 

peluru gaya ortodoks. 

b. Sebagai acuan atau masukan dalam memilih alternatif pembelajaran dalam 

mengajar tolak peluru gaya ortodoks. 
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c. Meningkatkan kreatifitas guru dalam mengajar tolak peluru gaya ortodoks. 

d. Dari hasil penelitian ini diharapkan guru dan peneliti lebih mengetahui variasi 

strategi pembelajaran yang dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem 

belajar olahraga. 

1.5.2 Bagi Siswa 

a. Untuk meningkatkan proses/hasil belajar siswa terhadap pembelajaran tolak 

peluru gaya menyamping melalui suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Mempermudah siswa untuk memahami dan mempelajari tolak peluru gaya 

menyamping melalui permainan. 

c. Diharapkan siswa dapat meningkatkan keterampilan gerak dalam tolak peluru 

gaya menyamping dan mendukung pencapaian prestasi tolak peluru. 

1.5.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan sekolah untuk 

mengembangkan model pembelajaran. 

 

1.6  Penegasan Istilah 

 Untuk memperjelas judul skripsi diatas, perlu penegasan istilah-istilah yang 

terdapat pada judul diatas, penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1.6.1  Meningkatkan 

 Menurut KBBI (2007:1198): “meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, 

dsb); mempertinggi; memperhebat (produksi dsb)”. Dalam penelitian ini, 

meningkatkan mengandung maksud membuat sesuatu yang kurang baik menjadi 

lebih baik atau bertambah baik. 
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1.6.2  Permainan Bola Tolak Berekor 

 Permainan bola tolak merupakan modifikasi permainan tradisional bola 

tembak di kampung halaman peneliti. Dalam penelitian ini, permainan bola tembak 

dimodifikasi dari segi peralatan, sarana dan prasarana maupun teknis permainannya. 

Adapun penjelasan lengkap mengenai permainan bola tolak berekor dapat dilihat 

pada landasan teori. 

1.6.3  Modifikasi 

 Menurut KBBI (2007:751): “Modifikasi adalah pengubahan unsur-unsur 

tertentu”. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan modifikasi adalah mengubah atau 

mengganti beberapa unsur dalam pembelajaran tolak peluru dengan menyesuaikan 

dengan karakteristik anak usia sekolah dasar seperti : 

(1) Alat bantu 

Yaitu dari bola besi diganti bola tennis dengan modifikasi ekor. 

(2) Lapangan 

Yaitu dari lingkaran menjadi menyesuaikan lingkungan sekitar. 

(3) Metode pelaksanaannya 

Yaitu dari konvensional menjadi bentuk permainan yang lebih 

menyenangkan. 

1.6.4  Hasil Belajar 

 Menurut KBBI (2007:391): “hasil adalah sesuatu yang diadakan”. Dalam 

skripsi ini, hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan dimana berupa skor atau nilai 

yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran. Hasil belajar tersebut diperoleh dari 
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hasil observasi pembelajaran yang menyangkut (1) aspek psikomotor, (2) aspek 

kognitif, (3) aspek afektif. 

1.6.5  Pendidikan Jasmani 

 Menurut Adang Suherman dalam buku dasar-dasar penjas (2000: 1): 

”pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktifitas jasmani yang dijadikan 

sebagai media untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh”. 

Menyeluruh mempunyai arti bahwa penjas mengembangkan baik dalam 

pertumbuhan maupun perkembangan fisik, mental, intelektual serta aspek sosial 

individu dan menganggap aspek-aspek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. 

1.6.6  Sumber Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

menuntut peran aktif dan kreatifitas guru untuk mampu memecahkan dan mencari 

solusi dari permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

hasil yang maksimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

2.1.1 Pengertian PTK 

 Penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) 

merupakan sebuah prosedur metodologis untuk memecahkan suatu masalah, terutama 

masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan pembelajaran pendidikan jasmani 

dan kepelatihan olahraga yang dilakukan dalam situasi riil (natural setting) ( Agus 

Kristiyanto. 2010 : 1). 

 Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian ilmiah yang sistematis dalam 

pelaksanaannya untuk memecahkan suatu masalah dan pelaksanaannya dalam 

keadaan yang sesungguhnya tanpa ada rekayasa dalam proses pelaksanaan maupun 

hasil dari pelaksanaan tersebut. 

2.1.2  Karakteristik PTK dalam Pendidikan Jasmani dan Kepelatihan 

Olahraga 

2.1.2.1 PTK merupakan Penelitian Praktis 

 Menurut Agus Kristiyanto (2010 : 35): ”PTK Merupakan penelitian praktis 

(practical inquiry) yang bertujuan untuk memperbaiki situasi praktis”. Situasi praktis 

merupakan situasi nyata yang terjadi dalam proses pembelajaran dan perbaikan 

dilakukan dalam setting alami dan riil terjadi di lapangan. 
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2.1.2.2 PTK Merupakan Penelitian Kolaborasi 

 Karakteristik yang kedua adalah bahwa PTK pendidikan jasmani dan 

kepelatihan olahraga itu suatu penelitian kolaborasi. Sehebat apapun seorang guru 

penjas atau pelatih olahraga, maka ketika melakukan PTK harus berkolaborasi 

dengan pihak lain. Pihak yang berkolaborasi adalah pihak-pihak yang secara riil 

menjadi komponen inti sesuai masalah dalam praktek pembelajaran atau kepelatihan 

olahraga yang diteliti. 

2.1.2.3 PTK Merupakan penelitian Self-Monitoring 

 Karakteristik ketiga adalah bahwa PTK merupakan penelitian berbentuk self-

monitoring. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru/ pelatih dengan 

mengedepankan penajaman kemampuan merefleksi berdasar apa yang telah 

direncanakan, dilaksanakan, dan diobservasi ( Agus Kristiyanto. 2010 : 46). 

 Self –monitoring terkait dengan refleksi kreativitas guru/pelatih untuk 

memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Guru/pelatih mengawali 

kemampuannya dalam menggali akar permasalahan, kemudian dikembangkan untuk 

mencari alternatif tindakan, guru/pelatih memperoleh sharing/ ide dari kolaborator 

untuk memonitor langkah-langkah melakukan PTK. Self-monitoring berangkat dari 

keinginan guru sendiri untuk memperbaiki tindakan-tindakan rasional dalam rangka 

memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran pendidikan jasmani. 

2.1.3 Prosedur makro PTK dalam Penjas dan Kepelatihan Olahraga 

 Dalam buku  PTK Agus Kristiyanto (2010 : 69) menjelaskan prosedur 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : 
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2.1.3.1 Identifikasi dan Analisis Masalah PTK 

 Identifikasi dan analisis masalah PTK terdiri dari 3 poin yang harus dilewati 

sebelum menetapkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: 

(1)  Identifikasi Masalah PTK 

 Identifikasi masalah adalah sebuah proses untuk mempertajam masalah. 

Masalah PTK harus benar-benar masalah nyata yang terjadi, dan bukan merupakan 

asumsi atau dugaan subyektif dari guru pendidikan jasmani/ pelatih olahraga. 

(2) Analisis Masalah PTK 

 Analisis masalah adalah proses penguraian yang bersifat reflektif atas masalah 

yang berhasil diidentifikasikan dengan pihak lain atau kolaborator. 

(3) Pemilihan Alternatif Tindakan (Solusi Praktis) 

 Kesepakatan lanjutan tentang analisis masalah yang diperoleh dari kemitraan 

antara peneliti dengan kolaborator akan mengarah pada sebuah pemilihan alternatif 

tindakan. Alternatif tindakan tentu saja berupa berbagai pilihan-pilihan tindakan, baik 

versi peneliti utama atau versi kolaborator. 

2.1.3.2 Penetapan Fokus Permasalahan PTK 

 Penetapan fokus permasalahan PTK dimulai dari : 

(1) Merasakan adanya masalah 

(2) Identifikasi masalah 

(3) Analisis masalah 

(4) Merumuskan masalah 
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Ujung dari penetapan fokus masalah PTK adalah diperolehnya rumusan 

masalah yang layak untuk ditindak lanjuti dalam sebuah kegiatan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

2.1.3.3 Perencanaan Tindakan 

 Substansi perencanaan pada garis besarnya meliputi beberapa hal, yaitu: 

(1) Pembuatan skenario pembelajaran 

(2) Persiapan sarana pembelajaran 

(3) Persiapan instrument penelitian untuk pembelajaran 

(4) Simulasi pelaksanaan tindakan 

2.1.3.4 Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan yang dimaksudkan adalah pelaksanaan atas apa yang 

sudah direncanakan. 

2.1.3.5 Observasi 

 Observasi merupakan sebuah proses pengamatan kejadian pada saat 

pelaksanaan tindakan. Dengan demikian, observasi tersebut dilakukan secara 

simultan atau bersama-sama dengan pelaksanaan tindakan. Pada saat tindakan 

dilaksanakan, maka segala sesuatu yang terjadi harus diobservasi. Observasi tersebut 

berupa proses : 

(1) Pengamatan kejadian 

(2) Pencermatan kejadian 

(3) Pencatatan kejadian 

(4) Analisis seketika terhadap kejadian-kejadian yang teramati. 
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2.1.3.6 Refleksi 

 Tahap refleksi merupakan tahap untuk menelaah dan memproses data yang 

didapat saat pelaksanaan observasi. Observasi dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pada saat pelaksanaan tindakan tersebut baik peneliti utama 

atau kolaborator mencatat kejadian-kejadian penting dengan memanfaatkan format 

observasi yang digunakan. Hasil observasi dan analisis yang digunakan oleh peneliti 

utama selanjutnya dikompromikan dengan hasil yang diperoleh kolaborator. 

 

2.2 Konsep Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani dilakukan dengan sarana jasmani, yakni aktifitas jasmani 

yang pada umumnya dilakukan dengan tempo yang cukup tinggi dan terutama 

gerakan-gerakan besar ketangkasan dan ketrampilan yang tidak terlalu tepat, terlalu 

halus, terlalu sempurna atau berkualitas tinggi, agar diperoleh manfaat bagi anak-

anak didik. Meskipun sarana pendidikan tersebut fisikal, manfaat bagi anak-anak 

didik mencakup bidang-bidang non fisik seperti intelektual, sosial, estetik, dalam 

kawasan-kawasan kognitif maupun afektif. 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Jasmani  

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan dan merupakan 

alat pendidikan. Dalam pengertiannya, pendidikan jasmani mempunyai makna yang 

sangat beraneka ragam yang terdiri dari berbagai sumber. 

Menurut Adang Suherman (2000:14), pengertian pendidikan jasmani terdiri 

dari 2 sudut pandang yaitu : 

2.2.1.1 Pandangan Tradisional 
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Pandangan tradisional menganggap bahwa manusia terdiri dari 2 komponen 

utama, yaitu jasmani dan rohani. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan 

jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang 

atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Dengan kata lain pendidikan jasmani 

hanya sebagai pelengkap saja. 

Pandangan pendidikan jasmani tersebut secara empirik menimbulkan salah 

kaprah dalam merumuskan tujuan, program pelaksanaan dan penilaian pendidikan. 

Kenyataan menunjukan bahwa pelaksanaan pendidikan jasmani ini cenderung 

mengarah kepada upaya memperkuat badan, memperhebat ketrampilan fisik, atau 

kemampuan jasmani saja. Selain itu, sering juga pelaksanaan pendidikan jasmani ini 

justru mengabaikan kepentingan jasmani itu sendiri. 

Melalui analisis kritis dan penelitian ditemukan banyak hal-hal faktual yang 

kurang mendukung dasar pandangan tersebut. Fakta dan temuan ini mendorong 

timbulnya pandangan baru yaitu pandangan modern atau pandangan holistik. 

2.2.1.2 Pandangan Moderen 

Pandangan modern atau holistik menganggap bahwa manusia bukan sesuatu 

yang terdiri dari bagian yang terpilah-pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai 

bagian yang terpadu. Oleh karena itu Pendidikan jasmani tidak dapat hanya 

berorientasi pada jasmani saja atau hanya pada kepentingan satu komponen saja. 
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2.2.2  Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani berusaha untuk mengembangkan pribadi secara 

keseluruhan dengan sarana jasmani yang merupakan saham khususnya yang tidak 

diperoleh dari usaha-usaha pendidikan yang lain, karena tujuan dari pendidikan 

jasmani tidak terbatas pada perkembagan tubuh atau fisik. Istilah jasmani harus 

dipandang dalam kerangka yang lebih abstrak dan lebih luas sebagai satu keadaan 

kondisi jiwa raga. Pendidikan jasmani berkewajiban meningkatkan jiwa dan raga 

yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari seseorang atau keseluruhan 

pribadi seseorang. Pendidikan jasmani menggunakan pendekatan keseluruhan yang 

mencakup semua kawasan baik organik, motorik, kognitif, maupun afektif manusia 

dipandang seutuhnya. 

 Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup 

pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya cakupan pendidikan jasmani 

tidak melulu hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, 

emosional, sosial dan spiritual (Adang Suherman, 2000: 22). 

 Menurut Adang Suherman (2000: 22), Secara umum tujuan pendidikan 

jasmani diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu : 

A. Perkembangan fisik 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas 

yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang 

(physical fitnes). 
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B. Perkembangan gerak 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara 

efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

C. Perkembangan mental 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir dan 

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke 

dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

D. Perkembangan sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan 

diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

Dari keempat aspek tujuan pendidikan jasmani menurut Adang Suherman 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penjas dewasa ini tidak hanya 

mengembangkan potensi individu dari segi jasmani saja tetapi dari berbagai aspek 

yang menyeluruh. Walaupun dalam kenyataannya banyak orang awam yang 

beranggapan bahwa penjas semata-mata mengembangkan jasmani semata. 

2.2.3  Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah 

memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, 

olahraga dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan 

pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan 
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pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan 

bugar sepanjang hayat (Depdiknas 2006: 702). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjasorkes adalah bagian 

integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan yang bertugas 

memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan secara total pada setiap anak, 

terutama melalui latihan gerak. Selanjutnya, penjasorkes merupakan program 

pembelajaran yang memberikan perhatian pada semua domain pendidikan, yaitu : 

psikomotor, kognitif, dan afekif. 

Pada dasarnya penjas orkes merupakan proses pendidikan melalui proses 

aktifitas jasmani sekaligus untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Oleh karena itu 

tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan olahraga kesehatan jasmani adalah 

mencakup perkembangan individu secara menyeluruh. Artinya cakupan penjas orkes 

tidak hanya pada aspek jasmani saja, akantetapi juga aspek mental, aspek emosional, 

sosial dan aspek spiritual. 

 

2.3  Konsep PAIKEM 

 Media Pendidikan Indonesia Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan (PAIKEM) merupakan pedoman yang harus dipegang oleh semua 

guru penjasorkes kaitannya dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Sebagai 

guru penjasorkes berusaha untuk mengembangkan model pembelajaran agar dapat 

berjalan dengan pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 

(PAIKEM) dan harus memiliki kompetensi dalam mengembangkan model 

pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). 
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Sesuai isi Permendiknas No. 41  tahun 2007 tentang standar proses untuk 

satuan pendidikan dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pembelajaran harus dilaksanakan sebagai proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Long Life 

Education). Pendidik haruslah memberi keteladanan, membangun kemauan dan 

menggali kreativitas peserta didik. Paradigma pengajaran kini beralih menjadi 

paradigma pembelajaran. 

Dalam paradigma pengajaran , peran guru sangat dominan ( teacher centered) 

sedangkan dengan paradigma pembelajaran, peserta didiklah yang aktif (student 

centered). Pembelajaran menjadikan siswa menjadi subjek didik yang aktif. Proses 

pembelajaran harus  direncanakan, dilakanakan, dinilai dan diawasi agar 

pelaksanaannya efektif  dan efisien. Proses pembelajaran itu juga hendaknya 

memahami keragaman dan karakteristik siswa, fleksibel, variatif dan memenuhi 

standar. Untuk itu pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif,  inspiratif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat , minat dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

Dalam Permendiknas no 41/2007, lebih dalam diuraikan bagaimana 

pelaksanaan proses pembelajaran  yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi , aktif serta  menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan 
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kemandirian siswa  (sejalan dengan konsep PAIKEM).  Pelaksanaan proses 

pembelajaran itu dibagi menjadi 3 tahap yaitu: 

2.3.1 Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru melakukan beberapa perlakuan awal 

sebagai berikut : 

(1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

(2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

(3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 

(4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 

2.3.2 Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. 

(1)  Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
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(a) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari. 

(b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain. 

(c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

(d) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

(2) Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

(a) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

(b) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. 

(c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa takut. 

(d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 

(e) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 

(f) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok. 

(g) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

(3) Konfirmasi 
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Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

(a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 

(b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber. 

(c) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

(d) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar. 

(e) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengar menggunakan bahasa yang 

baku dan benar. 

(f) Membantu menyelesaikan masalah. 

(g) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi. 

(h) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;. 

(i) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

2.3.3 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru memberikan perlakuan sebagai berikut : 

(1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 
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(2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

(3) Umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

(4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 

( Konsep Paikem. www.m-edukasi.web.id ) 

Dari penjelasan tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pedoman 

PAIKEM diatas dapat disimpulkan bahwa seorang guru penjasorkes tidak hanya 

mengedepankan pertumbuhan dan perkembangan siswa dari sudut pandangnya saja, 

tetapi siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai aspek dalam dirinya 

sendiri melaui pembelajaran yang menyenangkan untuk memancing keaktifan siswa, 

baik dalam pembelajaran penjasorkes dilapangan maupun  pembelajaran penjasorkes 

didalam kelas.. 

 

2.4   Modifikasi Pembelajaran Penjas  

2.4.1   Pengertian Modifikasi 

Menurut Adang suherman (2000:2): “modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan 

dengan tujuan pembelajaran dari mulai tujuan pembelajaran yang paling rendah 

sampai tujuan pembelajaran yang paling tinggi”. Modifikasi tujuan materi ini dapat 

dilakukan dengan cara membagi tujuan materi kedalam tiga komponen, yakni : tujuan 

perluasan, penghalusan , dan tujuan penerapannya.  
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2.4.2 Prinsip Dasar Pengembangan Modifikasi Permainan Dan Olahraga 

Pada kenyataannya , pembelajaran penjas di sekolah-sekolah dewasa ini 

umumnya sudah disampaikan dalam bentuk permainan dan olahraga. Menurut Adang 

Suherman  (2000:21): “materi pembelajaran dalam bentuk olahraga atau permainan 

hendaknya diberikan secara bertahap dan “Developmentally Appropriate Practice” 

(DAP), yaitu tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan 

kemampuan atau kondisi anak sehingga esensi pokok pembelajaran permainan dapat 

dicapai oleh siswa”. Untuk itu guru memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan 

yang sangat berguna untuk meningkatkan optimalisasi belajar siswa. 

2.4.3 Strategi Modifikasi Permainan  

Strategi pembelajaran permainan berbeda dengan strategi pembelajaran skill, 

namun bisa dipastikan bahwa keduanya harus melibatkan modifikasi atau 

pengembangan agar sesuai dengan prinsip “body scalling” (ukuran fisik termasuk 

kemampuan fisik) (Adang Suherman  2000 :35 ). 

Pada kenyataannya guru kurang membedakan penekanan tujuan pembelajaran 

dan skill. Diperlukan kejelian dalam membedakan kedua hal tersebut dan seorang 

guru dituntut memiliki keahlian tersebut dalam menentukan strategi pembelajaran 

yang benar agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. 

 

2.4.4 Struktur Modifikasi Permainan Olahraga. 

Menurut (Adang Suherman, 2000 : 31 ) modifikasi atau pengurangan struktur 

permainan dapat dilakukan terhadap beberapa factor, yaitu : 

(1) Ukuran lapangan. 
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(2) Bentuk, ukuran, dan jumlah peralatan yang digunakan. 

(3) Jenis skill yang digunakan. 

(4) Aturan. 

(5) Jumlah pemain. 

Tahap dalam belajar bermain adalah mempelajari strategi dasar permainan. 

Sering kali para guru mengajar permainan secara khusus tetapi terkadang lupa 

sekaligus mengajar struktur permainannya. Untuk itu pembelajaran dapat 

dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur permainan yang sebenarnya hingga 

pembelajaran strategi dasar bermain dapat diterima dengan relatif mudah oleh siswa. 

 

2.5 Bermain Dalam Pendidikan 

2.5.1 Permainan Dan Pendidikan Jasmani  

Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani, 

oleh sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama 

dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani. 

Menurut (Sukintaka, 1992 : 7 ) menyatakan bahwa sifat bermain adalah 

sebagai berikut :  

(1) Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan suka rela atas dasar 

rasa senang.  

(2) Bermain dengan rasa senang akan menimbulkan aktivitas yang dilakukan 

secara spontan. 

Bermain dengan rasa senang untuk memperoleh kesenangan menimbulkan 

kesadaran agar bermain dengan baik dan perlu berlatih, kadang-kadang memerlukan 
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kerja sama dengan teman , menghormati lawan, mengetahui kemampuan teman, 

patuh pada peraturan, dan mengetahui kemampuan dirinya sendiri. 

Jenis permainan yang dimainkan oleh anak sangat ditentukan oleh umur anak. 

Untuk kelompok umur tertentu jenis permainannya akan berbeda dengan  jenis 

permainan yang dimainkan oleh kelompok umur yang lain. Hal in disebabkan oleh 

kemampuan anak, dan juga oleh kesenangan anak. Dari penelitian Hurlock (1978 : 

294) yang diamati dalam waktu satu minggu diperoleh kesimpulan bahwa jumlah 

permainan yang dimainkan oleh anak pada kelompok umur yang berbeda-beda, 

jumlah permainannya akan berbeda juga. Adapun hasil penelitian itu sebagai berikut : 

Umur 8 tahun  : rata-rata ganti permainan 40,11 % 

Umur 12 tahun : rata-rata ganti permainan 17,71 % 

Hal ini dapat terjadi sebab ada kemungkinan bahwa anak pada kelompok 

umur lebih tua hanya mempunyai waktu luang yang sedikit, dan pada kelompok umur 

yang lebih muda untuk memperoleh rasa senang, mereka dapat bermain tanpa alat, 

atau dengan alat, atau dengan alat yang mereka peroleh dari tempat di sekelilingnya. 

Mereka dapat bermain sendiri dengan berfantasi, atau bermain dengan teman siapa 

saja yang mau menemani dan ikut bermain. Anak-anak yang lebih muda akan 

bermain dengan aktivitas jasmani yang lebih sedikit dibandingkan dengan permainan 

anak-anak yang lebih tua. Anak kelompok umur lebih tua akan memainkan 

permainan yang mempunyai peraturan yang tetap dan biasanya menuntut aktivitas 

jasmani yang lebih berat. 

Dari uraian diatas, Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini berorientasi pada 

kebutuhan anak, yaitu belajar melalui bermain, lingkungan yang kondusif, 
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menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan berbagai kecakapan hidup, 

menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, dan dilaksanakan secara 

bertahap dan berulang-ulang. Prinsip pengelolaan penyelenggaraan anak usia dini 

harus diperhatikan karena merupakan penentu kualitas pendidikan. Pendidik anak 

usia dini diupayakan senantiasa memberikan keteladanan, menjadikan tempat 

bermain sebagai taman ilmu, menyediakan wahana kreativitas, hindari emosi yang 

negatif, dan rajin berdoa, sehingga prinsip pembelajarannya bermuara pada anak 

sebagai pembelajar aktif, anak belajar melalui sensori dan panca indra, anak 

membangun pengetahuan sendiri, anak berpikir melalui benda konkret, dan anak 

belajar dari lingkungan. 

 Pendidikan anak usia dini merupakan suatu periode yang sangat penting 

dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter. Masa anak usia dini 

hanya datang sekali serta tidak dapat diulang, sehingga stimulasi pendidikan berbasis 

permainan yang menyenangkan mutlak diberikan kepada anak. Bagi anak bermain 

merupakan suatu kegiatan yang serius tetapi mengasikkan baginya. Melalui bermain 

berbagai kebutuhannya terwujud. Bentuk permainan dipilih sendiri secara bebas dan 

merupakan alat utama menjelajahi dunianya dengan penuh arti dan makna. Disela-

sela anak bermain pendidik memberikan ilmu, keterampilan, wawasan, dan 

kreativitas. Pendidik berfungsi sebagai pengamat, melakukan elaborasi, sebagai 

model, melakukan evaluasi, dan melakukan perencanaan.  

           Bermain sangat urgen dan serius bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Bermain merupakan kebutuhan mendasar sama halnya dengan kebutuhan makanan 

bergizi dan kesehatan yang baik bagi tumbuh kembang anak. Bermain adalah 
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kegiatan atas inisiatif anak dan keputusan anak itu sendiri. Bermain harus dilakukan 

dalam keadaan menyenangkan sehingga semua kegiatan bermain menghasilkan 

proses belajar anak sesuai dengan kebutuhan psikologisnya. Ki Hajar Dewantara 

berkeyakinan bahwa suasana pendidikan yang baik, tepat, menyenangkan, dan dalam 

suasana kekeluargaan dengan prinsip asih, asah, dan asuh sangat berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang anak yang bermuara pada pendidikan yang mencerdaskan 

pikiran, kepekaan hati nurani, dan peningkatan keterampilan. 

           Mengapa anak perlu bermain? Karena anak usia dini harus bermain agar dapat 

mencapai perkembangan yang optimal. Tanpa bermain anak akan bermasalah 

dikemudian hari karena bermain sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. 

 

 

2.5.2  Bermain Menurut Pandangan Filosofis dan Sosiologis  

Filosofi bermain dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah harus 

dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dari program untuk  mencapai  tujuan 

pembelajaran.  Saat ini dalam proses belajar di sekolah berkembang  trend  “belajar 

sambil bermain”,  tren ini pertama kali dikembangkan dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani di Amerika Serikat meskipun di Indonesia sebenarnya kaya akan 

permainan khususnya permainan aktifitas fisik. Aktivitas bermain dalam pendidikan 

jasmani memberikan banyak pilihan kepada siswa karena berisi gerakan-gerakan 

yang merupakan hasil dari peradaban budaya manusia secara turun temurun  dan 

menjadi karakterisitk dari ekstensi budaya masyarakat. Filosofi bermain didefnisikan 
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sebagai hasil dari sejarah manusia yang turun temurun tentunya tanpa membedakan 

ras, kultur, sosial, agama.  Bercirikan aktifitas jasmani yang mengandung nilai-nilai 

filosofis dalam setiap gerakannya. ` Pertama,  kepercayaan bahwa aktifitas bermain 

merupakan refleksi dari budaya masyarakat yang diaktualisaskan dengan aktifitas 

jasmani. Di samping itu, kami juga percaya bahwa dengan aktifitas bermain akan 

dapat memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan anak dalam periode waktu 

lama. 

Kedua,  kepercayaan bermain merupakan suatu hal penting dalam fase 

pertumbuhan manusia khususnya pertumbuhan secara motorik, karena dengan 

aktifitas bermain anak akan mempunyai perbendaharaan pengalaman gerak yang 

banyak  sehingga nantinya akan memudahkan anak tersebut untuk memahami 

keterampilan motorik yang efektf dan efisien. 

Ketiga,  kepercayaan bahwa dengan bermain, anak akan belajar untuk 

membuat, mematuhi dan melaksanakan aturan. 

Keempat,  kepercayaan bahwa program pembelajaran penjas di sekolah harus 

diisi dengan program yang disukai oleh para siswa dan menawarkan banyak pilihan 

bagi mereka untuk beraktitfitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Kami juga 

percaya bahwa dengan aktifitas bermain semua siswa dengan berbagai level 

kamampuan motoriknya  akan mampu berpartispasi dalam pembelajaran penjas. 

Kelima,  kami percaya bahwa menghargai orang lain adalah salah satu tujuan 

yang dipertimbangkan dalam aktifitas bermain Akhirnya, kami percaya bahwa nilai-

nilai  sosial para siswa dapat dikembangkan melalui aktfitas bermain akan tetapi 

tujuan ini tidak dapat diperoleh secara otomatis melainkan tergantung kepada 
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bagaiman guru pendidikan jasmani merencanakan dan mengajarkan aktitfitas bermain 

ini kepada siswa dengan benar. 

2.5.3  Tujuan-tujuan Bermain 

Tujuan bermain dalam pendidikan jasmani di sekolah harus konsisten dengan 

filosofi atau tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri, adapun tujuan dari bermain 

khususnya dalam pendidikan jasmani di sekolah, adalah: 

     (1)  Menyediakan pengalaman gerak yang menyenangkan; 

 (2)  Menyediakan rasa aman secara psikologi dan sosial anak 

(3) Menyediakan partisipasi aktif anak untuk berinteraksi dengan teman. 

Memberikan anak kesempatan untuk tumbuh secara fisik, emosional, 

spiritual, melalui partsipasi dalam aktifitas bermain. 

Tujuan akhir dari aktifitas bermain adalah menjadikan anak sebagai orang 

yang lebih efektif dan berperan aktif dalam lingkungan  sosial.  Mereka dapat 

menyadari tujuan tersebut melalui partisipasi dalam aktifitas bermain, antara lain : 

(1) Belajar kerjasama tim 

Untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mayarakat yang demokratis 

seorang anak harus mengembangkan disiplin pribadinya, menghargai orang 

lain, dan semangat untuk kerja keras serta pengorbanan. 

(2) Belajar untuk sukses 

Kehidupan di masyarakat sangat kompetitif, anak tidak akan selalu 

menang akan tetapi anak akan sukses ketika  anak mau bekerja keras. 

(3) Belajar untuk bermain dengan baik 



31 
 

 
 

Melalui aktifitas bermain akan dapat dikembangkan sikap sosial yang 

positif diantaranya; kontrol emosi, kejujuran, kooperatif, dan saling terkait 

dengan orang lain. 

(4) Belajar menikmati  aktifitas fisik 

Setiap anak akan senang untuk beraktifitas fisik tanpa mengenal  rasa 

lelah, hal ini dikarenakan anak melakukannya dengan penuh kesenangan dan 

kegembiraan. 

(5) Belajar kebiasaan hidup sehat 

Partisipasi dalam bermain aktif akan  dapat menumbuhkan kebiasaan 

hidup aktif anak. 

 

 

2.5.4  Fungsi Bermain dalam Pendidikan 

 Fungsi-fungsi bermain menurut berbagai  pakar dalam buku “Teori Bermain 

untuk PGSD”  karangan Sukintaka (1992) adalah sebagai berikut : 

2.5.4.1   Huizinga (1950) 

Mengemukakan bahwa permainan dalam perluasannya merupakan gejala 

kebudayaan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa permainan itu mempunyai 

makna pendidikan praktis. 

Dari teori tersebut mempunyai makna bahwa bermain merupakan aktivitas 

yang sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi budaya. melalui 

aktivitas permainan tersebut tanpa disadari menjadi sarana belajar. 

2.5.4.2   Montessori (Bigot, Kohnstamm, Dan Pallad, 1950 : 273) 
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Mengemukakan bahwa permainan sebagai alat untuk mempelajari fungsi. 

Rasa senang akan terdapat dalam segala macam jenis permainan, akan merupakan 

dorongan  yang kuat untuk mempelajari sesuatu. 

Dari teori tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa lewat permainan akan 

membuat anak merasa senang, dari rasa senang tersebut akan timbul dorongan yang 

kuat untuk melakukan dan mempelajari aktivitas yang disenanginya tersebut. 

2.5.4.3 Drijarkara (1955 : 15) 

Mengemukakan bahwa, dorongan untuk bermain itu pasti ada pada setiap 

manusia, terlebih-lebih pada manusia muda, sebab itu sudah semestinya bahwa 

permainan digunakan pada pendidikan. 

Dari teori tersebut menganjurkan bahwa dalam pendidikan anak sudah 

seharusnya menggunakan media permainan, karena setiap anak mempunyai dorongan 

yang sangat kuat untuk bermain. 

2.5.4.4 Rob Dan Leetouwer (1950 : 38) 

Mereka mengemukakan bahwa, bila seorang guru menentukan dan 

menempati tujuan permainan, bahwa anak bermain untuk kesenangannya, para 

pemain akan bermain dengan senang, maka  akan timbul realitas yang harmonis 

dengan ditandai dengan adanya ketertiban dan keteraturan, akan timbul banyak 

situasi pedagogik. 

Dari teori diatas mengandung makna bahwa  permainan merupakan alat yang 

efektif bagi seorang guru untuk mengkondisikan siswanya agar tercipta suasana yang 

tertib dan teratur. 
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2.5.4.5   Rijsdorp (1971 : 47) 

 Mengemukakan bahwa anak yang bermain kepribadiannya akan berkembang, 

dan wataknya akan terbentuk juga. 

Melalui permainan tidak hanya mengembangkan fisik semata, tetapi seorang 

guru dapat membentuk watak siswanya lewat permainan dengan melatih kejujuran, 

saling menghargai, sportifitas dan lain sebagainya. 

2.5.5  Teori-teori Bemain 

Teori tentang bermain sangat beraneka ragam, namun teori yang peneliti 

jadikan acuan adalah teori-teori bermain menurut berbagai  pakar dalam buku “Teori 

Bermain untuk PGSD” karangan Sukintaka (1992) : 

 

2.5.5.1  Teori Rekreasi Atau Teori Pelepasan 

Teori ini diutarakan oleh bangsa Jerman, yang bernama Schaller dan Lazarus, 

menerangkan bahwa permainan itu merupakan kegiatan manusia yang berlawanan 

dengan kerja dan kesungguhan hidup, tetapi permainan itu merupakan imbangan 

antara kerja dengan istirahat. Orang yang merasa penat, ia akan bermain untuk 

mengadakan pelepasan agar dapat mengembalikan kesegaran jasmani maupun 

rokhani. 

Dari teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa permainan dijadikan 

sebagai alat untuk menyegarkan kembali (refreshing) dan menghilangkan pikiran 

yang jenuh/ penat dari segala kegiatan yang membosankan dan melelahkan. 

2.5.5.2  Teori Surplus Atau Teori Kelebihan Tenaga 
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Teori ini diutarakan oleh Herbert Spencer, seorang bangsa Inggris, ia 

mengatakan bahwa kelebihan tenaga (kekuatan atau vitalitas) pada anak atau orang 

dewasa yang belum digunakan, disalurkan untuk bermain. Kelebihan tenaga 

dimaksudkan sebagai kelebihan energi, kelebihan kekuatan hidup dan vitalitas, 

dianggap oleh manusia untuk memelihara lewat permainan.  

Berdasarkan teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan energy 

pada orang dewasa dan anak-anak akan digunakan untuk bermain untuk menjaga 

kebugaran jasmani. 

2.5.5.3  Teori Teleologi 

Karl Groos, seorang bangsa Jerman, mengatakan bahwa permainan 

mempunyai  tugas biologik, yang mempelajari fungsi hidup sebagai persiapan untuk 

hidup yang akan datang. Pengutaraan teori ini merupakan pengutaraan yang paling 

terkenal dan pengutaraan tentang permainan yang dapat diterima. 

Melalui permainan merupakan sarana atau alat pembelajaran yang paling 

mudah dan tanpa disadari permainan merupakan suatu aktivitas untuk melatih organ-

organ tubuh agar bekeja dengan baik. 

2.5.5.4  Teori Sublimasi 

Teori ini diutarakan oleh seorang bangsa Swiss yang bernama Ed Claparede. 

Ia mengutarakan bahwa permainan bukan hanya mempelajari fungsi hidup (teori 

Groos), tetapi juga merupakan proses sublimasi (menjadi lebih mulia, tinggi atau 

indah), ialah dengan bermain, insting rendah akan menjadi tingkat perbuatan yang 

tinggi. 
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Kesimpulan dari teori sublimasi adalah dengan bermain akan meningkatkan 

aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan seseorang seperti aspek fisik, 

psikomotor, mental dan sosial menjadi lebih baik. 

2.5.5.5  Teori Buhler 

Carl Buhler seorang Jerman, mengatakan bahwa permainan itu kecuali 

mempelajari fungsi hidup (teori Groos), juga merupakan ”Function Lust” (nafsu 

berfungsi), dan juga merupakan ”Aktivitas Drang” (kemauan untuk aktif). 

Selanjutnya ia mengatakan bahwa bila perbuatan seperti berjalan, lari, dan lompat itu 

mempunyai kegunaan bagi kehidupannya kelak, di samping itu haruslah anak 

mempunyai kemampuan untuk berjalan, lari, dan lompat. Teori Buhler tersebut 

mengandung makna bahwa usia anak-anak perlu bermain agar perkembangan yang 

terjadi sebagai akibat dari bermain dapat menjadi bekal dimasa depan. 

2.5.5.6  Teori Reinkarnasi 

Di samping ke lima teori tersebut, ada suatu teori lain yang masih banyak 

dibicarakan orang ialah teori reinkarnasi. Adapun maksud dari teori tersebut ialah 

bahwa anak-anak selalu bermain dengan permainan yang dilakukan oleh nenek 

moyangnya. Jadi anak selalu bermain permainan yang telah dilakukan orang-orang 

terdahulu. 

Teori ini sebenarnya telah usang karena sekarang banyak anak bermain 

dengan permainan baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

akantetapi dari teori tersebut dapat dipahami bahwa bermain sudah menjadi darah 

daging sejak dahulu kala sampai sekarang dan sudah menjadi kebiasaan yang tidak 

bisa dihilangkan. 
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Teori bermain yang tersebutkan tadi merupakan sebagian dari acuan dan 

usaha penelaahan peneliti tentang bermain sebagai kajian utama yang kiranya dapat 

digunakan dalam skripsi ini. Teori yang bermacam-macam diatas berbeda pemikiran 

antara yang satu dengan yang lain, tetapi mempunyai makna dan tujuan yang sama 

bahwa pembelajaran yang paling efektif bagi anak-anak adalah dengan bermain. 

Perkembangan teori bermain sebagai wahana pendidikan banyak sedikitnya didorong 

atau dijiwai oleh teori-teori klasik ini. 

 

2.6   Uraian Materi Tolak Peluru Gaya Ortodoks  

2.6.1 Definisi Tolak Peluru 

Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar. 

Berat peluru: 

1) Untuk senior putra = 7.257 kg 

2) Untuk senior putri = 4 kg 

3) Untuk yunior putra = 5 kg 

4) Untuk yunior putri = 3 kg 

Penelitian ini dikhususkan pada tolak peluru gaya lama atau ortodoks karena 

kaitannya dengan anak usia dini, karena materi tolak peluru yang diajarkan adalah 

tolak peluru gaya menyamping. 

2.6.2 Teknik Dasar Tolak Peluru 

2.6.2.1 Pengenalan peluru. 

(1) peluru dipegang dengan satu tangan dan dipindahkan ke tangan yang lain. 
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(2) peluru dipegang dengan tangan kanan dan diletakan di batas leher dan 

pundak/  bahu. 

(3) peluru dipegang oleh tangan dengan sikap berdiri agak membungkuk, 

kemudian kedua tangan yang memegang peluru diayunkan ke arah 

belakang dan peluru digelindingkan ke depan. 

Gambar. 1 Pengenalam peluru 

 

2.6.2.2 Teknik Memegang peluru 

Cara memegang peluru ada tiga macam yaitu: 

(1) Jari jari renggang. jari kelingking ditekuk berada disamping peluru,sehingga 

dapat membantu untuk menahan supaya peluru tidak mudah tergeser dari 

tempatnya. Untuk menggunakan cara ini penolak harus memiliki jari jari yang 

kuat dan panjang. 

(2) Jari jari agak rapat,ibu jari di samping,jari kelingking berada di samping 

belakang peluru. jari kelingking selain berfungsi untuk menahan jangan 

sampai peluru mudah bergeser,juga membantu menekan pada waktu peluru 

ditolakkan. cara ini lebih banyak dipakai oleh atlit. 
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(3) Bagi mereka yang tamgannya agak kecil dan jari jarinya pendek, dapat 

menggunakan cara ketiga ini, yaitu jari jari seperti pada cara kedua tetapi 

lebih renggang, kelingking di belakang peluru sehingga dapat ikut menolak 

peluru, ibu jari untuk menahan geseran ke samping, karena tangan pelempar 

kecil dan berjari jari pendek, peluru diletakkan pada seluruh lekuk tangan. 

Gambar. 2 Cara memegang peluru 

 

 

2.6.2.3 Teknik Tolakan Tanpa Awalan 

Cara melakukan tolakan tanpa awalan adalah sebagai berikut : 

(1) Setelah peluru dipegang dengan benar, badan berada dalam lingkaran tepat di 

belakang balok tolakan. 

(2) Badan menghadap ke kanan sehingga arah tolakan ada disamping kiri 

(3) Kaki kanan dilangkahkan satu langkah ke samping kanan, tangan kiri 

diangkat setinggi bahu, siku dilipat dan jari-jari dilemaskan. 

(4) Badan direbahkan kesamping kanan, sehingga berat badan bertumpu pada 

kaki kanan. 

(5) Lutut kanan dilipat (setengah jongkok), bahu kanan mendekati lutut kanan. 
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2.6.2.4  Cara Melakukan Gerakan Tolak Peluru Gaya Menyamping 

Dalam gaya menyamping ini arah tolakan berada di samping kiri penolak. 

a. Gerakan Awalan 

1) Kaki kanan diletakan dimuka batas belakang lingkaran, kaki kiri diletakan 

disamping kiri selebar badan dan segaris arah lemparan. 

2) Peluru dipegang dengan tangan kanan 

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

ketiak membuka, dan lengan terlentang segaris dengan bahu. 

4) Lengan kiri dimuka dan dada sedikit ditekuk. 

5) Kaki kiri mengendor dan menapak pada ujung kaki 

b. Gerakan menolak peluru 

1) Pandangan mata ditujukan kira-kira 4 meter ke depan 

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

muka agak menyamping. 

3) Setelah ayunan kaki kiri yang merupakan persiapan awalan dirasa 

cukup, kaki kanan ditekuk lebih rendah. 

4) Bersamaan dengan ayunan kaki kiri, kaki kanan menolak kearah 

lemparan dan mendarat di tengah lingkaran, kemudian peluru 

ditolakan. 

5) Sudut tolakan kurang lebih 40 derajat. 

c. Gerak akhir/ lanjutan 

Gerakan lanjutan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan `dan agar 

badan tidak terjerumus ke luar lingkaran. 
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1) Setelah peluru didorong kedepan, buat gerakan lompatan untuk menukar 

kaki kanan ke depan. 

2) Agar tidak jatuh diluar lingkaran, ujung kaki diusahakan menyentuh balok 

tolakan. 

3) Bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik kebelakang, 

demikikan pula dengan lengan kiri untuk menjaga keseimbangan. 

Gambar. 3 Cara menolak peluru gaya ortodoks 

 

d. Ketentuan diskualifikasi/kegagalan peserta tolak peluru : 

1) Menyentuh balok batas sebelah atas 

2) Menyentuh tanah di luar lingkaran 

3) Keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah 

4) Dipangil selama 3 menit belum menolak 

5) Peluru di taruh di belakang kepala 

6) Peluru jatuh di luar sektor lingkaran 

7) Menginjak garis lingkar lapangan 

8) Keluar lewat depan garis lingkar 

9) Keluar lingkaran tidak dengan berjalan tenang 
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10) Peserta gagal melempar sudah 3 kali lemparan. 

Beberapa hal yang disarankan : (1) bawalah tungkai kiri merendah, (2) 

dapatkan keseimbangan gerak dari kedia tungkai, dengan tungkai kiri 

memimpin di belakang, (3) menjaga agar bagian atas badan tetap rileks ketika 

bagian bawah bergerak, (4) hasilkan rangkaian gerak yang cepat dan jauh pada 

tungkai kanan, (5) putar kaki kanan ke arah dalam sewaktu melakukan 

luncuran,(6) pertahankan pinggul kiri dan bahu menghadap ke belakang selama 

mungkin, (7) Bawalah tangan kiri dalam sebuah posisi mendekati badan dan 

tahanlah sekuat-kuatnya dengan tungkai kiri. 

Beberapa hal yang harus dihindari : (1) tidak memiliki keseimbangan 

dalam sikap permulaan, (2) melakukan lompatan ketika meluncur dengan kaki 

kanan, (3) mengangkat badan tinggi ketika melakukan luncuran, (4) tidak cukup 

jauh menarik kaki kanan di bawah badan, (5) mendarat dengan kaki kanan 

menghadap ke belakang, (6) menggerakkan tungkai kiri terlalu banyak ke 

samping, (7) terlalu awal membuka badan, (8) mendarat dengan badan 

menghadap ke samping atau ke depan. 

e. Lapangan Tolak Peluru 

Konstruksi : o Lingkaran tolak peluru harus dibuat dari besi, baja ata 

bahan lain yang cocok yang dilengkungkan, bagian atasnya harus rata dengan 

permukaan tanah luarnya. Bagian dalam lingkaran tolak dibuat dari semen , 

aspal atau bahan lain yang padat tetapi tidak licin. Permukaan dalam lingkaran 

tolak harus datar anatara 20 mm sampai 6 mm lebih rendah dari bibir atas 
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lingkaran besi. o Garis lebar 5 cm harus dibuat di atas lingkaran besi menjulur 

sepanjang 0.75 m pada kanan kiri lingkaran garis ini dibuat dari cat atau kayu. o 

Diameter bagian dalam lingkaran tolak adalah 2,135 m. Tebal besi lingkaran 

tolak minimum 6 mm dan harus di cat putih. o Balok penahan dibuat dari kayu 

atau bahan lain yang sesuai dalam sebuah busur/lengkungan sehingga tepi 

dalam berhimpit dengan tepi dalam lingkaran tolak, sehingga lebih kokoh. o 

Lebar balok 11,2-30 cm, panjangnya 1,21-1,23 m di dalam, tebal 9,8-10,2 cm. 

Gambar. 4 Lapangan tolak peluru

 

 Meskipun cabang olahraga ini termasuk event atau nomor lempar , akan 

tetapi istilah yang yang dipergunakan bukan lempar peluru tetapi tolak peluru. Hal ini 

sesuai dengan cara melepaskan peluru, ialah dengan cara mendorong atau menolak 

dan bukan melempar. Istilah bahasa inggrisnya adalah the shot put. 

Uraian materi tolak peluru gaya ortodoks diatas merupakan aturan-aturan 

standar yang pastinya membosankan bagi anak-anak dan sudah semestinya tidak 

diterapkan dalam pembelajaran tolak peluru di sekolah dasar, perlu adanya 
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modifikasi pembelajaran agar siswa tertarik dan merasa senang mempelajari tolak 

peluru. 

 

2.7    Permainan Bola Tolak Berekor 

2.7.1 Pengertian Permainan Bola Tolak Berekor 

 Permainan bola tolak berekor merupakan permainan modifikasi dari 

permainan tradisional bola tembak yang berorientasi pada teknik dasar tolak peluru 

dan bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan namun 

efektif dan sesuai dengan pedoman Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM). 

Menurut Adang Suherman (2000 : 31) kaitannya dengan modifikasi 

pembelajaran, pengurangan struktur permainan ini dapat dilakukan terhadap faktor : 

(1) Ukuran lapangan. 

(2) Bentuk, ukuran, dan jumlah peralatan yang digunakan. 

(3) Jenis skill yang digunakan. 

(4) Aturan. 

(5) Jumlah pemain. 

 Berpedoman pada teori tersebut, peneliti melakukan modifikasi pembelajaran 

tolak peluru mulai dari bentuk lapangan, peralatan, skill yang digunakan, peraturan 

dan jumlah pemain sesuai pedoman Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM). 
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2.7.2 Tata Cara Permainan 

 Permainan bola tolak berekor dengan net terbagi atas 2 regu, menggunakan 6 

bola dan masing-masing regu berlomba menolak bola ke lapangan lawan melewati 

net. Poin didapat jika tolakan bola dapat melewati garis belakang lapangan lawan 

tanpa tertangkap oleh lawan. 

2.7.3 Peraturan Permainan 

Peraturan permainan ini sangat sederhana, yaitu : 

(1) Terbagi atas 2 regu yang saling berhadapan 

(2) Garis tengah lapangan dibatasi oleh net setinggi 170 cm 

(3) Teknik yang digunakan dalam menolak bola adalah teknik tolak peluru gaya 

menyamping, selain itu tolakan tidak sah jika melewati garis belakang 

sehingga tidak mendapat poin. 

(4) Bola yang ditolak harus melewati atas net. 

(5) Poin didapat jika tolakan bola dapat melewati garis belakang lapangan lawan 

tanpa tertangkap oleh lawan. 

(6) Dalam menangkap bola tidak boleh melewati garis belakang. 

(7) Kemenangan ditentukan dari regu mana yang lebih dulu mendapat 10 poin 

atau dengan waktu yang ditentukan 

2.7.4 Peralatan Yang Digunakan 

(1) Bola  tennis dengan modifikasi ekor 

(2) Tali raffia 

(3) Stopwatch/ jam tangan 

(4) Peluit 
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(5) Net 

2.7.5 Lapangan Permainan 

Net setinggi 170 cm, bisa juga menggunakan tali raffia sebagai net jika tidak 

ada net. Lapangan permainan bola tolak berekor adalah sebagai berikut : 

Gambar. 5  Lapangan Bola Tolak Berekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8   Kerangka Berfikir 

 Usia sekolah dasar merupakan usia bermain sebagai sarana untuk tumbuh dan 

berkembang, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Bermain 

menjadi kebutuhan mutlak bagi seorang anak, karena di dalam bermain secara tidak 

disadari merupakan latihan ketrampilan gerak bagi mereka dan dalam suasana yang 

menyenangkan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Atas dasar itulah perlu adanya 

strategi pembelajaran melalui berbagai permainan agar siswa tertarik untuk belajar, 

khususnya dalam pembelajaran penjasorkes. 

10 meter

5
M

eter
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 Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Masalah yang sering dihadapi seorang 

guru dalam pendidikan jasmani umumnya dalam modifikasi pembelajaran atau cara 

guru menyampaikan materi pelajaran. Biasanya siswa kurang memahami maksud 

atau tujuan yang terkandung dalam materi pembelajaran, apalagi jika materi yang 

diajarkan sulit dan tidak disukai siswa. Siswa perlu diberi kebebasan berkreasi tetapi 

masih dalam materi yang diajarkan melalui aktifitas bermain agar mereka dapat 

berkembang. Dengan modifikasi pembelajaran tolak peluru gaya ortodoks diharapkan 

siswa akan berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

 Permasalahan umum dalam pembelajaran tolak peluru adalah masih 

digunakannya peralatan standar berupa bola besi bagi anak usia sekolah dasar 

sehingga proses maupun hasil pembelajaran kurang maksimal karena partisipasi 

siswa cenderung kurang. Penggunaan model alat bantu pembelajaran memungkinkan 

siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, bola besi yang berat bagi 

anak usia sekolah dasar bisa dimodifikasi menggunakan bola kecil yang lebih aman 

dan menarik bagi siswa. Oleh karena itu penulis akan meneliti apakah modifikasi 

pembelajaran melalui permainan bola tolak berekor dapat meningkatkan hasil belajar 

tolak peluru pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas Tahun 2012/2013. 

 Secara sederhana kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar. 6 Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

 Pembelajaran tolak peluru gaya menyamping melalui permainan bola tembak 

berekor sebagai strategi pembelajaran penjasorkes dengan subjek siswa sekolah dasar 

diharapkan akan menarik minat siswa untuk belajar dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar tolak peluru melalui aktifitas bermain. Model permainan yang sederhana 

tetapi menyenangkan merupakan modal utama. Sederhana dalam arti permainan yang 

Kondisi 
awal 

1. Kurangnya minat mengikuti 
pembelajaran tolak peluru 

2. Hasil belajar tolak peluru gaya 
ortodoks tidak maksimal 

3. Masih digunakannya alat-alat 
standar tolak peluru 

 

Minat siswa mempelajari 
tolak peluru sangat kurang 
dan penggunaan bola besi 
yang membahayakan dan 
jumlah nya yang terbatas 

Tindakan Siklus I : Guru dan kolaborator 
menyusun bentuk pengajaran yang 
bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar tolak peluru gaya ortodoks 
melalui permainan bola tolak berekor 

Menerapkan 
pembelajaran tolak 
peluru melalui 
permainan bola tolak 
berekor 

Siklus II : Upaya perbaikan dari 
siklus I sehingga tujuan penelitian 
untuk meningkatkan hasil belajar 
tolak peluru gaya ortodoks melalui 
permainan bola tolak berekor dapat 
tercapai 

Kondisi 
Akhir 

Pembelajaran melalui 
permainan bola tolak 
berekor dapat 
meningkatkan hasil 
belajar, siswa lebih 
bersemangat dan 
partisipasi siswa 
dalam mengikuti 
pembelajaran 
meningkat 
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tidak terlalu banyak aturan sehingga siswa tidak terkekang untuk bergerak dan 

menggunakan alat maupun sarana dan prasarana yang murah dan tersedia tanpa 

memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu penulis mengangkat judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Tolak Peluru Melalui Permainan Bola Tolak Berekor 

Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 1 Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten 

Banyumas, Tahun 2012/2013 “, karena penulis yakin bahwa pembelajaran melalui 

aktifitas bermain dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya menyamping  

pada siswa kelas VI SD N 1 Darmakradenan tahun ajaran 2012/2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

           Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan data 

pengamatan langsung terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas. Dari data 

tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan dalam siklus-siklus tindakan. 

 

3.1   Subyek Penelitian 

           Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VI SD Negeri 1 

Darmakradenan tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari `13 

siswa laki-laki dan 17 perempuan. 

 

3.2   Waktu Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dimulai dari bulan Maret 2012 sampai 

Oktober 2012. 

 

3.3   Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Darmakradenan Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas. 
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3.4 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian berupa penerapan permainan bola tolak berekor untuk 

meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya menyamping (ortodoks). 

 

3.5 Prosedur Kerja Penelitian 

 Dalam penelitian tindakan kelas terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, 

yaitu :  

1)  Perencanaan 

2)  Pelaksanaan 

3)  Pengamatan (Observasi) 

4)  Refleksi 

 Keempat tahap tersebut dilaksanakan  beberapa siklus seperti yang dapat 

dilihat pada bagan dibawah ini.: 
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Gambar. 7 Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengamati ketrampilan siswa selama proses 

pembelajaran bola tolak berekor. Keterampilan-keterampilan dalam penelitian ini 

diamati dalam 2 siklus dan setiap siklus tersebut terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Siklus-siklus tersebut 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar tolak 

peluru gaya menyamping (ortodoks). 

Uraian tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut : 

 

Tindakan 

Pengamatan Perencanaan 

Refleksi 

SIKLUS I 

Analisis 

Pelaksanaan 

SIKLUS II Perencanaan Pengamatan 

Refleksi 

Hasil Peningkatan Hasil Belajar 
Tolak Peluru Gaya 

Menyamping
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3.6.1 Siklus I 

3.6.1.1 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan persiapan pembelajaran bola tembak berekor, yaitu : 

(1) Identifikasi keadaan awal siswa yang meliputi hasil belajar tolak peluru gaya 

menyamping dan daftar siswa kelas VI SD N 1 Darmakradenan yang terdiri 

dari 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.  

(2) Menyiapkan perangkat pembelajaran bola tolak berekor yang meliputi silabus, 

lembar evaluasi, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan menyiapkan alat 

dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran bola tolak berekor. 

3.6.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

A. Pendahuluan (25 menit) 

1. Guru menyiapkan siswa di dalam kelas. 

2. Guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, mempresensi siswa 

kemudian memberi penjelasan kepada siswa tentang materi apa yang akan 

diberikan serta memberi motivasi kepada siswa. (15 menit) 

3. Guru mempersiapkan siswa di halaman sekolah dan membariskannya. 

4. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok 

5. Guru menjelaskan tentang permainan bola tembak sebagai pemanasan. 

a. Tata cara permainan 

Permainan pemanasan terbagi atas 2 kelompok atau regu yang saling 

berhadapan. Setiap kelompok berusaha melempar pemain lawan dengan bola 

berekor sampai mengenainya dan jika kena, pemain lawan tersebut pindah 

lapangan menjadi teman dan berbalik menjadi musuh timnya sendiri. 
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b. Peraturan permainan 

Peraturan permainan pemanasan sangat sederhana dan pastinya akan 

sangat mudah dimengerti anak-anak, antara lain adalah: 

1) Tidak ada patokan jumlah pemain tiap regu tetapi menyesuaikan jumlah 

siswa, semakin banyak semakin ramai. 

2) Bola yang digunakan 1 buah bola tonnis yang lunak dan tidak berbahaya. 

3) Sasaran lemparan bebas kecuali kepala. 

4) Permainan dibatasi garis tengah dan garis sebagai batas melempar dan 

garis belakang dan samping sebagai batas lapangan permainan. 

5) Pemain lawan yang terkena lemparan berpindah lapangan menjadi teman 

dan berbalik menjadi musuh timnya sendiri. 

6) Pemain tidak boleh melewati garis batas area permainan, jika terbukti 

melewati maka pemain tersebut menjadi teman lawannya. tetapi jika itu 

disengaja maka peraturan tersebut tidak berlaku. 

7) Permainan selesai jika salah satu regu kehabisan anggota kelompoknya 

atau dengan batasan waktu yang ditentukan. 

8) Regu yang kalah dihitung dari anggota kelompoknya yang terkena 

lemparan. 

c. Lapangan permainan 

Sebenarnya tidak ada patokan panjang maupun luas lapangan dalm 

permainan pemanasan ini, tetapi menyesuaikan kondisi lingkugan sekitar atau 

tanah lapang yang tersedia. Dalam penenlitian ini peneliti akan menggunakan 

lapangan persegi panjang seperti dibawah ini. 
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Gambar. 8 Lapangan Permainan Bola Tembak Sebagai Pemanasan siklus I. 

 

 

 

           

 

 

 

d. Peralatan permainan 

1) Bola tonnis dengan modifikasi ekor 

2) Tali raffia 

3) Stopwatch/ jam tangan 

4) Peluit 

6. Guru mengintruksikan siswa untuk memulai permainan pemanasan bola 

tembak. (10 menit) 

B.  Inti ( 60 menit ) 

1. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri 5 siswa dan membariskannya. (5 menit) 

2. Guru menjelaskan tentang tata cara permaian inti I yaitu permainan tolak 

peluru tanpa awalan dan. (5 menit) 

a. Tata cara permainan  

Permainan ini dilakukan oleh beberapa kelompok yang saling bertanding. 

Bola berekor ditolakan dengan teknik tolak peluru gaya menyamping 

(ortodoks) secara estafet ke sasaran berupa tangan teman satu tim didepannya 

5
M

eter

 10 meter 
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yang dilingkarkan didepan dada sejajar bahu dan berlanjut secara estafet 

sampai anggota tim terakhir lalu ditolakan kembali secara estafet ke posisi 

penolak pertama. Kemenangan ditentukan oleh jumlah bola yang tepat sasaran 

masuk ke dalam lingkaran tangan. 

b. Peraturan permainan 

Peraturan ini sangat sederhana, yaitu : 

1) Terdiri dari 6 regu berisi 5 orang menyesuaikan jumlah siswa 

keseluruhan. 

2) Barisan ditentukan menurut absen. 

3) Saat menolak bola menggunakan teknik tolak peluru gaya menyamping 

(ortodoks) tanpa awalan, yaitu tanpa gerakan kaki. 

4) Pemain yang menjadi sasaran harus diam, jika lingkaran tangan 

(sasaran) digerakan/ bergerak maka bola dianggap tidak sah jika masuk. 

5) Pemain yang sudah menjadi sasaran maka menjadi penolak dengan 

menolak bola ke teman satu tim dibelakangnya secara estafet. 

6) Tolakan harus dengan sudut 400 agar jarak sasaran yang jauh terjangkau 

dan bola bisa masuk kedalam lingkaran. 

7) Permainan tidak terpaku waktu agar gerakan teknik tolak peluru gaya 

menyamping tanpa awalan (ortodoks) tidak dilakukan dengan tergesa-

gesa sehingga hasilnya akan lebih maksimal. 

8) Jarak antar pemain antara 5 meter. 

9) Gerakan mengikuti aba-aba peluit 

10) Permainan selesai jika bola sudah kembali ke penolak pertama. 
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c. Peralatan permainan 

1) Bola Tennis dengan modifikasi ekor 

2) Roll meter 

3) Peluit 

4) Stopwatch/ jam tangan 

5) Cone atau penanda lainnya 

d. Lapangan permainan 

Area permainan tolak peluru tanpa awalan sangat sederhana, hanya 

perlu membariskan siswa dengan jarak 5 meter antara satu anggota regu 

dengan ditandai dengan cone atau batu jika tidak ada. 

Gambar. 9 Ilustrasi Permainan Tolak Peluru Tanpa Awalan Siklus I. 

 

 

           

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Lingkaran oren sebagai penanda, bisa dengan cone atau alat seadanya 

 

3. Guru mengintruksikan siswa untuk memulai permainan inti I yaitu tolak 

peluru tanpa awalan untuk melatih teknik dasar tanpa awalan.  ( 10 menit ) 

5 meter 5 meter
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4. Guru menjelaskan tentang permainan inti II yaitu permainan tolak peluru 

keseluruhan. (5 menit) 

Mekanismenya sama dengan permainan teknik dasar tanpa  awalan, hanya 

saja teknik yang digunakan adalah teknik tolak peluru gaya menyamping 

secara keseluruhan. Penjelasannya adalah sebagai berikut :  

a. Tata cara permainan  

Permainan teknik dasar tolak peluru secara keseluruhan dilakukan oleh 

beberapa kelompok yang saling bertanding. Bola berekor ditolakan dengan 

teknik tolak peluru gaya menyamping (ortodoks) ke sasaran berupa tangan 

teman satu tim didepannya yang dilingkarkan didepan dada sejajar bahu dan 

berlanjut secara estafet sampai anggota tim terakhir lalu ditolakan kembali 

secara estafet ke posisi penolak pertama. Kemenangan ditentukan oleh jumlah 

bola yang tepat sasaran masuk ke dalam lingkaran tangan. 

b. Peraturan permainan 

Peraturan permainannya sangat sederhana, yaitu : 

1) Terdiri dari 6 regu berisi 5 orang menyesuaikan jumlah siswa 

keseluruhan. 

2) Barisan ditentukan menurut absen. 

3) Saat menolak bola menggunakan teknik tolak peluru gaya menyamping 

(ortodoks) secara keseluruhan, yaitu gerakan awalan, gerakan tolakan 

dan gerakan lanjutan. 

4) Pemain yang menjadi sasaran harus diam, jika lingkaran tangan 

(sasaran) digerakan/ bergerak maka bola dianggap tidak sah jika masuk. 
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5) Pemain yang sudah menjadi sasaran maka menjadi penolak dengan 

menolak bola ke teman satu tim dibelakangnya secara estafet. 

6) Tolakan harus dengan sudut 400 agar jarak sasaran yang jauh terjangkau 

dan bola bisa masuk kedalam lingkaran. 

7) Permainan tidak terpaku waktu agar gerakan teknik tolak peluru gaya 

menyamping (ortodoks) tidak dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga 

hasilnya akan lebih maksimal. 

8) Jarak antar pemain antara 5 meter. 

9) Permainan selesai jika bola sudah kembali ke penolak pertama. 

c. Peralatan permainan 

1) Bola Tennis dengan modifikasi ekor 

2) Tali raffia 

3) Roll meter 

4) Peluit 

5) Stopwatch/ jam tangan 

6) Cone atau penanda lainnya 

d. Lapangan permainan 

Area permainan juga sangat sederhana, hanya perlu membariskan siswa 

dengan jarak 5 meter antara satu anggota regu dengan ditandai dengan cone 

atau batu jika tidak ada. 
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Gambar. 10 Ilustrasi Permainan Tolak Peluru Keseluruhan Siklus I. 

           

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Lingkaran oren sebagai penanda, bisa dengan cone atau alat seadanya 

 

5. Guru mengintruksikan siswa untuk memulai permainan inti II yaitu permainan tolak 

peluru keseluruhan. (10 menit) 

6. Guru menjelaskan tentang permainan inti III yaitu permainan bola tolak berekor, 

penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Tata cara permainan 

 Permainan bola tolak berekor merupakan modifikasi dari permainan 

pemanasan yang terbagi atas 2 regu, tetapi menggunakan 6 bola dan masing-

masing regu berlomba menolak bola ke daerah lawan melewati net garis 

belakang lapangan lawan. Poin didapat jika tolakan bola dapat melewati garis 

belakang lapangan lawan tanpa tertangkap oleh lawan. 

b. Peraturan permainan 

 Peraturan permainan ini juga sangat sederhana, yaitu : 

5 meter 5 meter
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1) Terbagi atas 2 regu yang saling berhadapan 

2) Bola yang digunakan adalah 6 buah bola tennis dengan modifikasi ekor. 

3) Garis tengah lapangan dibatasi oleh net setinggi 170 cm 

4) Teknik yang digunakan dalam menolak bola adalah teknik tolak peluru 

gaya menyamping, selain itu tolakan tidak sah jika melewati garis 

belakang sehingga tidak mendapat poin. 

5) Bola yang ditolak harus melewati atas net 

6) Poin didapat jika tolakan bola dapat melewati garis belakang lapangan 

lawan tanpa tertangkap oleh lawan. 

7) Dalam menangkap bola tidak boleh melewati garis belakang. 

8) Kemenangan ditentukan dari regu mana yang lebih dulu mendapat 10 

poin atau dengan waktu yang ditentukan 

c. Lapangan permainan 

Lapangan permainan bola tolak berekor sama dengan permainan 

pemanasan, perbedaannya hanya dalam penambahan net dalam permainan 

bola tolak berekor ini. 

d. Peralatan permainan 

1) Bola tennis dengan modifikasi ekor 6 buah. 

2) Tali raffia 

3) Peluit 

4) Jam tangan/ stopwatch 

5) Net  



61 
 

 
 

7. Guru mengintruksikan siswa untuk memulai permainan bola tolak berekor. ( 

15 menit ) 

8. Guru mengintruksikan kepada siswa yang kalah untuk lari mengelilingi 

halaman sekolah satu kali putaran untuk melatih sportifitas siswa. 

C. Penutup ( 20 menit ) 

1. Siswa mengintruksikan seluruh siswa kembali ke kelas. 

2. Evaluasi pembelajaran. 

3. Siswa dibagikan lembar soal tes kognitif dengan waktu mengerjakan 15 

menit. 

4. Berdoa. 

 

3.6.1.3 Observasi 

Observasi (pengamatan) dilakukan dalam jalannya proses pembelajaran 

dengan mengamati ketrampilan siswa selama proses pembelajaran tolak peluru gaya 

menyamping (ortodoks). Guru mengamati jalannya pelaksanaan tindakan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh permainan bola tolak berekor terhadap 

peningkatan dan hasil belajar tolak peluru gaya menyamping. 

 Hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdiri dari hasil observasi dan tes 

soal yang kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan proses perbaikan pada siklus selanjutnya. 

3.6.1.4 Refleksi 

Tahap refleksi merupakan tahap menganalisis jalannya pembelajaran dan 

menganalisis perangkat evaluasi berupa tes hasil belajar tolak peluru gaya 
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menyamping yang dimodifikasi melalui permainan bola tolak berekor. Berdasarkan 

perangkat evaluasi tersebut kemudian diidentifikansi dan dijadikan masukan untuk 

siklus selanjutnya. 

3.6.2 Siklus II 

3.6.2.1 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan persiapan pembelajaran, yaitu : 

(1) Mencari solusi permasalahan yang terjadi pada siklus I untuk diterapkan pada 

siklus II 

(2) Menyiapkan perangkat pembelajaran bola tolak berekor yang meliputi silabus, 

lembar evaluasi, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan menyiapkan 

alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran bola tolak berekor. 

3.6.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

A. Pendahuluan (25 menit) 

1. Guru menyiapkan siswa di dalam kelas. 

2. Guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, mempresensi siswa 

kemudian memberi ulasan dan penjelasan  kepada siswa tentang materi yang 

dipraktekan sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman siswa. 

(15 menit) 

3. Guru mempersiapkan siswa di halaman sekolah dan membariskannya. 

4. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. 

5. Guru memberi instruksi pada siswa untuk melakukan pemanasan dengan 

permainan bola tembak yang mengarah pada pembelajaran inti seperti pada 

siklus I. (10 menit) 
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B. Inti ( 60 menit ) 

1. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri 5 siswa sesuai urutan absen. (5 menit) 

2. Guru menjelaskan tata cara permaian inti 1 yaitu permainan tolak peluru tanpa 

awalan. (5menit) 

3. Guru mengintruksikan siswa untuk berbaris. 

4. Guru mengintruksikan siswa untuk memulai permainan inti 1 yaitu permainan 

tolak peluru tanpa awalan.  ( 10 menit ) 

5. Guru menjelaskan tata cara permainan inti 2 yaitu permainan tolak peluru 

keseluruhan. Guru menjelaskan secara detail tentang permainan tolak peluru 

keseluruhan yang sudah disempurnakan hasil pengamatan siklus pertama. 

 (5 menit) 

a. Tata cara permainan  

Permainan tolak peluru keseluruhan pada siklus II Mekanismenya 

dirubah menjadi permainan yang tidak pasif seperti siklus I agar siswa lebih 

aktif bergerak. Permainan ini terbagi oleh 6 kelompok yang saling bertanding. 

Setiap tim terdiri dari 5 anggota yang dan saling berhadapan. Bola berekor 

ditolakan dengan teknik tolak peluru gaya menyamping (ortodoks) ke sasaran 

berupa tangan teman satu tim didepannya yang dilingkarkan didepan dada 

sejajar bahu, penolak berlari 1 putaran jika bola masuk dan 2 putaran jika bola 

tidak masuk memutari teman satu tim dan setelah itu penolak berpindah 

tempat ke belakang teman satu tim yang menjadi sasaran. Kemudian ganti 

yang menjadi sasaran tadi menjadi penolak dan sasarannya adalah teman satu 
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tim yang berada dibelakang penolak pertama yang sudah berpindah tempat, 

dan seterusnya sampai anggota tim melakukan semua Kemenangan ditentukan 

oleh jumlah bola yang tepat sasaran masuk ke dalam lingkaran tangan. 

b. Peraturan permainan 

Peraturan permainan tolak peluru keseluruhan,yaitu : 

1) Terdiri dari 6 regu berisi 5 orang menyesuaikan jumlah siswa 

keseluruhan. 

2) Barisan ditentukan menurut absen. 

3) Saat menolak bola menggunakan teknik tolak peluru gaya menyamping 

(ortodoks) secara keseluruhan,yaitu gerakan awalan, gerakan tolakan 

dan gerakan lanjutan. 

4) Satu tim 5 siswa, 2 siswa berbaris disebelah kanan dan 3 siswa berbaris 

disebelah kiri. Kedua kelompok tersebut saling berhadapan dengan jarak 

5 meter. 

5) Pemain yang menjadi sasaran harus diam, jika lingkaran tangan 

(sasaran) digerakan/ bergerak maka bola dianggap tidak sah jika masuk. 

6) Penolak lari 1 putaran jika bola masuk dan 2 kali putaran jika bola tidak 

masuk memutari anggota tim sendiri. 

7) Setelah berlari memutar, penolak berpindah ke belakang kelompok 

sasaran. 

8) Setelah menjadi sasaran maka bergantian menjadi penolak. 

9) Tolakan harus dengan sudut 400 agar jarak sasaran yang jauh terjangkau 

dan bola bisa masuk kedalam lingkaran. 
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10) Permainan tidak terpaku waktu agar gerakan teknik tolak peluru gaya 

menyamping (ortodoks) tidak dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga 

hasilnya akan lebih maksimal. 

11) Gerakan mengikuti aba-aba peluit. 

12) Permainan selesai jika semua pemain sudah melakukan semuanya. 

c. Peralatan permainan 

1) Bola Tennis dengan modifikasi ekor 

2) Tali raffia 

3) Roll meter 

4) Peluit 

5) Stopwatch/ jam tangan 

6) Cone/ penanda lainnya 

d. Lapangan permainan 

Area permainan tolak peluru keseluruhan sangat sederhana, hanya perlu 

membariskan siswa dengan jarak 5 meter dan saling berhadapan. 

Gambar. 11 Ilustrasi Permainan Teknik Tolak Peluru Keseluruhan Siklus II. 
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Keterangan :  

1) 1  merupakan penolak pertama 

2) 2 merupakan sasaran pertama dan penolak ke-2 

3) 3 merupakan sasaran ke-2 dan penolak ke-3 

4) 4 merupakan sasaran ke-3 dan penolak ke-4 

5) 5 merupakan sasaran ke-4 dan penolak ke-5 

6) Tanda X merupakan tempat hinggap penolak pertama,dan seterusnya. 

7) Garis lingkaran menandakan arah putaran setelah menolak 

8) Jika bola masuk hanya lari 1 putaran 

9) Jika bola tidak masuk maka lari 2 kali putaran 

Jarak penolak dan sasaran adalah 5 meter 

6. Guru mengintruksikan siswa untuk memulai permainan inti 2 yaitu permainan 

teknik dasar tolak peluru secara keseluruhan ( 15 menit ) 

7. Guru menjelaskan tentang permainan bola tolak berekor. (5menit) 

8. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok lagi seperti pada permainan 

pemanasan. 

9. Guru mengintruksikan siswa untuk memulai permainan bola tolak berekor.(15 

menit) 

10. Guru mengintruksikan siswa yang kalah untuk lari keliling halaman 1 putaran 

untuk melatih sportifitas 

C. Penutup ( 20 menit ) 

1. Siswa mengintruksikan seluruh siswa kembali ke kelas. 

2. Evaluasi pembelajaran. (5 menit) 

3. Siswa dibagikan lembar tes kognitif dengan waktu mengerjakan 15 menit. 
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4. Berdoa. 

3.6.2.3  Observasi 

Observasi (pengamatan) dilakukan dalam jalannya proses pembelajaran dalam 

pelaksanaa siklus II dengan mengamati ketrampilan proses siswa selama 

pembelajaran tolak peluru gaya menyamping (ortodoks). Guru mengamati jalannya 

pelaksanaan tindakan untuk mengetahui sejauh mana perbaikan yang dilakukan dari 

pelaksanaan siklus I terhadap peningkatan dan hasil belajar tolak peluru gaya 

menyamping. 

 

3.6.2.4  Refleksi 

Tahap refleksi merupakan tahap menganalisis hasil proses pembelajaran dan 

menganalisis perangkat evaluasi berupa tes hasil belajar tolak peluru gaya 

menyamping yang dimodifikasi melalui permainan bola tolak berekor. Berdasarkan 

perangkat evaluasi pada siklus II diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

tolak peluru gaya menyamping (ortodoks) dengan cukup signifikan. Kelemahan dan 

kekurangan yang ada pada siklus I dapat teratasi, dilihat dari tercapainya target 

penelitian. Disamping itu, sebagian besar siswa aktif bergerak, terlihat senang dan 

menikmati pembelajaran melalui permainan bola tolak berekor. 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.7.1 Dokumentasi dan Wawancara 

Untuk memperoleh data nama siswa kelas VI, rekap nilai hasil belajar tolak 

peluru dan data lain yang berhubungan dengan pembelajaran penjasorkes. 

3.7.2 Observasi (pengamatan) 

Yaitu untuk memperoleh data ketrampilan proses siswa yang berupa lembar 

observasi. Lembar pengamatan mencakup lembar pengamatan yang mengacu pada 

aspek psikomotor dan aspek afektif. 

3.7.3 Soal Tes 

Yaitu berupa tes soal untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran tolak peluru yang menyangkut aspek kognitif terhadap 

modifikasi pembelajaran tolak peluru melalui permainan bola tolak berekor. Soal tes 

yang disusun adalah soal tes yang sudah disediakan alternatif jawabannya sehingga 

memudahkan responden dalam menjawab karena hanya tinggal memilih salah satu 

jawaban yang sudah ada. Pada penelitian ini, tes soal digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa terhadap materi pembelajaran terhadap pembelajaran yang sudah 

dilakukan. 

3.8 Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan adalah : 

3.8.1 Instrumen Pembelajaran 

(1) Silabus 
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Silabus merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

(2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan berpedoman pada 

silabus dan digunakan untuk mengatur jalannya proses pembelajaran. 

3.8.2 Instrumen Evaluasi 

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran berupa tes hasil 

belajar tolak peluru gaya menyamping (ortodoks) yang terdiri dari : 

(1) Psikomotor 

Yaitu untuk mengetahui ketrampilan teknik dasar tolak peluru gaya 

menyamping siswa yang meliputi : 

 

(a) Sikap awal  

Merupakan keseluruhan rangkaian gerak awalan yang mengacu pada cara 

memegang peluru, gerakan tangan, gerakan kaki, dan keselarasan gerakan. 

(b) Sikap inti 

Merupakan keseluruhan rangkaian gerakan inti yang mengacu pada cara 

memegang peluru, cara menolak peluru, gerakan tangan dan gerakan kaki. 

(c) Sikap akhir 

Merupakan keseluruhan rangkaian gerak lanjutan yang mengacu pada cara 

memegang peluru, gerakan tangan, gerakan kaki, dan keseimbangan. 

(2) Afektif 
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Yaitu untuk mengetahui sikap dan perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran tolak peluru melalui permainan bola tembak berekor yang 

terdiri dari beberapa aspek, antara lain : 

a. Sikap 

Dalam aspek sikap terdapat 4 cakupan, yaitu : 

1) Mematuhi peraturan dan sportif 

2) Bekerjasama dengan rekan satu regu 

3) Menunjukan kesungguhan dan aktif dalam pembelajaran 

4) Mau mengakui kekalahan dan mengakui keunggulan lawan 

b. Kehadiran 

Dalam kehadiran mencakup 4 penilaian kedisiplinan, yaitu : 

1) Masuk kelas 

2) Hadir sebelum guru datang 

3) Hadir setelah guru datang 

4) Tidak berseragam sekolah 

(3) Kognitif 

Tes soal kognitif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

memahami tentang materi pembelajaran tolak peluru melalui permainan bola 

tolak berekor. 

 

3.9  Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 
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deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar tolak peluru yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran melalui permainan bola tolak berekor ini, serta aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran tolak peluru. Jenis data yang disajikan adalah : 

3.9.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar dari hasil observasi keterampilan 

(psikomotor), aktivitas siswa yang berkaitan dengan perilaku siswa (afektif) dan 

pemahaman (kognitif) siswa dalam pembelajaran tolak peluru melalui permainan 

bola tolak berekor yang dipaparkan dalam bentuk presentasi dan angka. 

3.9.2    Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil belajar siswa dari hasil observasi 

keterampilan (psikomotor), aktivitas siswa yang berkaitan dengan perilaku siswa 

(afektif) dan pemahaman (kognitif) siswa dalam pembelajaran tolak peluru melalui 

permainan bola tolak berekor yang dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori sesuai tabel kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

  Untuk menghitung nilai akhir siswa setiap siklus digunakan persentase 

penilaian sesuai rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) SD N 1 Darmakradenan, yaitu sebagai berikut : 
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A. Prosentase Penilaian Psikomotor 

B. Prosentase Penilaian Afektif 

C. Prosentase Penilaian Kognitif 

 

NILAI  : 

 
 

Jumlah skor tes kgnitif yang diperoleh 

X  10 
Jumlah skor maksimal 

D. Skor Akhir 

Nilai Akhir  : Nilai Psikomotor + Nilai Afektif + Nilai Kognitif 

Adapun rumus yang digunakan dalam anlisis data adalah sebagai berikut: 

Rumus Persentase Ketuntasan Belajar. 

 

P   ∑    
∑  x 100% 

 (Zainal Aqib, 2008: 41) 

Rumus nilai rata-rata. 

 

∑
∑  

 (Zainal Aqib, 2008: 42). 

NILAI  : 
Jumlah skor psikomotor yang diperoleh 

X  70 
Jumlah skor maksimal 

NILAI  : 
Jumlah skor afektif yang diperoleh  

X  20 
Jumlah skor maksimal 
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Keterangan :  

x  =  nilai rata-rata 

∑ X =  Jumlah semua nilai siswa 

∑ N =  Jumlah siswa 

Penghitungan presentase dengan menggunakan rumus di atas harus sesuai 

dan memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa di SD Negeri 1 Darmakradenan 

yang dikelompokan ke dalam dua kategori  yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel. 1 Kriteria Ketuntasan Belajar Penjasorkes 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

 75 Tuntas 

 75 Tidak Tuntas 

 

Tabel. 2 Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan % Arti 

>80 % Sangat Tinggi 

60 – 79 % Tinggi 

40 – 59 % Sedang 

20 – 39 % Rendah 

< 20 % Sangat Rendah 

(Zainal Aqib, 2008: 41). 
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Tabel. 3 Rambu-rambu Analisis Hasil Analisis 

Pencapaian tujuan 

pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkatan keberhasilan 

pembelajaran 

85 – 100% Sangat baik  Berhasil 

65 – 84 % Baik Berhasil 

55 – 64% Cukup Tidak berhasil 

0 – 54% Kurang Tidak berhasil 

(Zainal Aqib, 2008: 161). 

 

3.10 Indikator Kinerja Keberhasilan 

Indikator kinerja keberhasilan pada penelitian ini dilihat dari peningkatan 

pencapaian hasil belajar secara keseluruhan dari nilai rata-rata skor akhir  yang 

diperoleh dengan standar ketuntasan hasil belajar 75, dan persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa secara keseluruhan sebesar 75% dari keseluruhan jumlah siswa. 

Indikator kinerja keberhasilan tersebut digunakan dengan mengacu pada hasil 

wawancara observasi dengan guru penjasorkes dan kepala sekolah yang berpedoman 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD Negeri 1 Darmakradenan, 

Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 3 aspek yang di teliti, yaitu : 

(1) Aspek psikomotor berkaitan dengan ketrampilan gerak siswa 

(2) Aspek afektif berkaitan dengan sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran 

(3) Aspek kognitif berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran 

Rinciannya adalan sebagai berikut. 

4.1.1 Siklus I 

Setelah pembelajaran tolak peluru melalui permainan bola tolak berekor 

diterapkan dalam siklus I, diperoleh hasil sebagai berikut. 

4.1.1.1 Hasil Pengamatan Ketrampilan Unjuk Kerja Siswa ( Psikomotor ) 

 Hasil pengamatan keterampilan psikomotor pada siklus I adalah sebagai 

berikut : 

Tabel. 4 Hasil Pengamatan Psikomotor Siklus I. 

No Nama 

Gerakan tolak 
peluru Jumlah Skor Sikap 

awal 
Sikap 
inti 

Sikap 
akhir

1 Amelia Fitriana 2 3 2 7 58.3 
2 Meliatun 2 3 2 7 58.3 
3 Nentika Rahayu N. 3 2 3 8 66.7 
4 Sekhudin 2 3 2 7 58.3 
5 Agung Prayitno 0 0 0 0 0 
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6 Alfiatun Maysyaroh 2 3 2 7 58.3 
7 Brigita Kenia Aureli 2 3 3 8 66.7 
8 Eko Budianto 3 4 3 10 83.3 
9 Ema Kartika Sari 3 3 2 8 66.7 
10 Erlina Dwi Candra 2 3 3 8 66.7 
11 Izzul Furqon R. 2 3 3 8 66.7 
12 Jihad Masyun H. 3 4 3 10 83.3 
13 Jumiati 3 3 2 8 66.7 
14 Meli Larasati 3 2 3 8 66.7 
15 Monalisa Metriliana 2 2 3 7 58.3 
16 Nur Afni Oktavia 3 3 2 8 66.7 
17 Rizal Setia R. 4 3 2 9 75 
18 Sarawati 3 2 3 8 66.7 
19 Selviana 3 3 2 8 66.7 
20 Siti Maryati 2 3 3 8 66.7 
21 Sukrianto 3 3 3 9 75 
22 Sri Atun 3 2 2 7 58.3 
23 Turiyah 2 2 3 7 58.3 
24 Yogi Rezaldi 3 3 4 10 83.3 
25 Zahra Maulidya 3 3 2 8 66.7 
26 Farhan Mauled 3 3 2 8 66.7 
27 Fadhil Mufid 3 3 3 9 75 
28 Fiqri Imam A. 3 2 3 8 66.7 
29 Muhammad Akmal 2 3 3 8 66.7 
30 Diva Eka Azhari 3 3 3 9 75 

Jumlah 1958.5 
Rata-rata 65.3 

Persentase Ketuntasan 23,3% 
 

Dari tabel hasil pengamatan psikomotor diatas, diketahui  bahwa : 

(1) Sikap awal 

Pada teknik gerakan awalan, sebanyak 11 siswa atau 36,7 % masuk 

kriteria cukup dalam gerakan, sebanyak 17 siswa atau 56,7 % yang memenuhi 

kriteria baik, sebanyak 1 siswa atau 3,3 % yang memenuhi kriteria sangat baik, 

dan 1 siswa tidak tehitung karena tidak masuk. 
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(2) Sikap inti ( menolak ) 

Pada teknik gerakan menolak, sebanyak 7 siswa atau 23,3%  masuk 

kriteria cukup, sebanyak 20 siswa atau 66,7% memenuhi kriteria baik, sebanyak 

2 siswa atau 6,7% yang memenuhi kriteria sangat baik, dan satu siswa tidak 

tehitung karena tidak masuk. 

(3) Sikap akhir ( gerakan lanjutan ) 

Pada teknik gerakan lanjutan, sebanyak 12 siswa atau 40% masuk kriteria 

cukup, sebanyak 16 siswa atau 53,3% memenuhi kriteria baik, sebanyak 1 siswa 

atau 3,3% yang memenuhi kriteria sangat baik, dan satu siswa tidak tehitung 

karena tidak masuk. 

Dari hasil analisis nilai pengamatan ketrampilan psikomotor, didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 7 siswa atau 23,3% masuk kriteria cukup. 

(2) Sebanyak 22 siswa atau 73,3% memenuhi kriteria baik. 

(3) Sebanyak 1 siswa tidak masuk. 

Dari hasil analisis pengamatan psikomotor diperoleh rata-rata kelas dengan  

nilai 65,3 yang masuk kriteria baik dari standar ketuntasan hasil belajar 75, tetapi 

belum memenuhi indikator ketuntasan hasil belajar psikomotor. 

Dari hasil analisis pengamatan psikomotor diperoleh persentase ketuntasan 

belajar sebesar 23,3% (rendah) dari indikator persentase ketuntasan belajar 75%, 

sehingga belum memenuhi indikator persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor. 

Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 7 siswa atau 23,3% memenuhi kriteria tuntas. 
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(2) Sebanyak 22 siswa atau 73,3 tidak tuntas. 

(3) Sebanyak 1 siswa tidak masuk. 

4.1.1.2 Hasil Pengamatan Sikap Dan Perilaku Siswa ( Afektif ) 

Berdasarkan hasil pengamatan sikap dan perilaku siswa pada siklus I, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel. 5 Hasil Pengamatan Afektif Siklus I. 

No Nama Sikap & 
Perilaku Kehadiran Jumlah Skor 

1 Amelia Fitriana 4 4 8 100 
2 Meliatun 4 4 8 100 
3 Nentika Rahayu N. 4 4 8 100 
4 Sekhudin 4 4 8 100 
5 Agung Prayitno 0 0 0 0 
6 Alfiatun Maysyaroh 4 4 8 100 
7 Brigita Kenia Aureli 4 4 8 100 
8 Eko Budianto 4 4 8 100 
9 Ema Kartika Sari 3 4 7 87.5 
10 Erlina Dwi Candra 4 4 8 100 
11 Izzul Furqon R. 3 4 7 87.5 
12 Jihad Masyun H. 3 4 7 87.5 
13 Jumiati 4 4 8 100 
14 Meli Larasati 3 4 7 87.5 
15 Monalisa Metriliana 3 4 7 87.5 
16 Nur Afni Oktavia 4 4 8 100 
17 Rizal Setia R. 4 4 8 100 
18 Sarawati 4 4 8 100 
19 Selviana 4 4 8 100 
20 Siti Maryati 4 4 8 100 
21 Sukrianto 4 4 8 100 
22 Sri Atun 4 4 8 100 
23 Turiyah 3 4 7 87.5 
24 Yogi Rezaldi 4 4 8 100 
25 Zahra Maulidya 4 4 8 100 
26 Farhan Mauled 4 4 8 100 
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27 Fadhil Mufid 4 4 8 100 
28 Fiqri Imam A. 3 3 6 75 
29 Muhammad Akmal 3 4 7 87.5 
30 Diva Eka Azhari 3 4 7 87.5 

Jumlah 2775  
Rata-rata 92,5  

Persentase Ketuntasan 96,7% 
 

Dari data tabel hasil pengamatan afektif diatas, diketahui bahwa : 

(1) Pada aspek sikap yang mengacu pada sportifitas, kesungguhan, menaati 

peraturan dan kerjasama menunjukan bahwa 20 siswa atau 66,7% yang masuk 

kriteria sangat baik. Sisanya 10 siswa atau 33,3% memenuhi kriteria baik. 

(2) Pada aspek kehadiran, sebanyak 28 siswa atau 93,3% memenuhinya dengan 

rincian 1 siswa tidak berseragam olahraga dan 1 siswa yang membolos. 

Rata-rata hasil pengamatan afektif siswa adalah 92,5 yang memenuhi kriteria 

sangat baik dari indikator ketuntasan hasil belajar 75, sehingga sudah memenuhi 

indikator ketuntasan hasil belajar afektif. 

Dari analisis hasil pengamatan afektif diperoleh persentase ketuntasan hasil 

belajar afektif sebesar 96,7% (sangat tinggi) dari indikator persentase ketuntasan hasil 

belajar 75%, sehingga sudah memenuhi indikator persentase ketuntasan hasil belajar 

afektif. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 29 siswa atau 96,7% memenuhi kriteria tuntas. 

(2) Sebanyak 1 siswa tidak masuk. 
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4.1.1.3 Hasil Pengamatan Pemahaman Siswa ( Kognitif ) 

Berdasarkan hasil pengamatan ketrampilan kognitif melalui tes soal kognitif, 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel. 6 Hasil Pengamatan Kognitif Siklus I. 

No. Nama Siswa Skor 
1. Amelia Fitriana 70 
 2. Meliatun 70 
3. Nentika Rahayu Ningsih 90 
4. Sekhudin 90 
5. Agung Prayitno 0 
6. Alfiatun Maysyaroh 80 
7. Brigita Kenia Aureli 80 
8. Eko Budianto 100 
9. Ema Kartika Sari 90 
10. Erlina Dwi Candra 70 
11. Izzul Furqon Ramadhan 70 
12. Jihad Masyun Hidayat 90 
13. Jumiati 90 
14. Meli Larasati 80 
15. Monalisa Metriliana 80 
16. Nur Afni Oktavia 70 
17. Rizal Setia Ramadhan 100 
18. Sarawati 80 
19. Selviana 90 
20. Siti Maryati 90 
21. Sukrianto 90 
22. Sri Atun 90 
23. Turiyah 80 
24. Yogi Rezaldi 90 
25. Zahra Maulidya 80 
26. Farhan Mauled 90 
27. Fadhil Mufid 90 
28. Fiqri Imam Arduyanto 90 
29. Muhammad Akmal F 100 
30. Diva Eka Azhari 80 

Jumlah 2460 
Rata-rata 82 

Persentase ketuntasan 80% 
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Dari data hasil tes soal pada table diatas, diketahui bahwa : 

(1) Siswa yang memenuhi kategori baik adalah 13 siswa atau 43,3%. 

(2) Sebanyak 16 siswa atau 53,3% memenuhi kriteria sangat baik. 

(3) Sebanyak  1 siswa tidak masuk. 

Dari analisis per butir soal, kebanyakan siswa salah pada nomer 3 dan 5. Soal 

nomer 3 berkaitan dengan tempat meletakan peluru pada bahu, yaitu ditempelkan 

pada batas antara pahu dan leher dibelakang telinga. Soal nomer 5 berkaitan dengan 

tumpuan kaki yang digunakan saat awalan yaitu kaki kanan, akibatnya  berimbas 

pada saat praktek sebagian siswa masih salah. 

 Berdasarkan analisis hasil pengamatan kognitif diperoleh rata-rata klasikal 82 

dan memenuhi kriteria baik dari indikator ketuntasan hasil belajar kognitif  80, 

sehingga sudah memenuhi indikator ketuntasan hasil belajar kognitif. 

 Berdasarkan analisis hasil pengamatan kognitif diperoleh persentase 

ketuntasan hasil belajar kognitif sebesar 80% dari indikator persentase ketuntasan 

hasil belajar 75%, sehingga sudah memenuhi indikator persentase ketuntasan hasil 

belajar kognitif. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 24 siswa atau 80% memenuhi kriteria tuntas. 

(2) Sebanyak 5 siswa atau 16,7% tidak tuntas. 

(3) Sebanyak 1 siswa tidak masuk. 

4.1.1.4 Analisis Skor Akhir Hasil Pengamatan  

Analisis penilaian akhir dilakukan dengan rincian sebagai berikut :  
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Tabel. 7 Hasil Analisis Skor Akhir Hasil Pengamatan Siklus I. 

No Nama Psikomotor Afektif Kognitif Skor 
70% 20% 10% 

1 Amelia Fitriana 40.8 20 7 67.8 
2 Meliatun 40.8 20 7 67.8 
3 Nentika Rahayu 46.7 20 9 75.7 
4 Sekhudin 40.8 20 9 69.8 
5 Agung Prayitno 0 - - 0 
6 Alfiatun 40.8 20 8 68.8 
7 Brigita Kenia 46.7 20 8 74.7 
8 Eko Budianto 58.3 20 10 88.3 
9 Ema Kartika 46.7 18 9 73.7 
10 Erlina Dwi 46.7 20 7 73.7 
11 Izzul Furqon R. 46.7 18 7 71.7 
12 Jihad Masyun 58.3 18 9 85.3 
13 Jumiati 46.7 20 9 75.7 
14 Meli Larasati 46.7 18 8 72.7 
15 Monalisa 40.8 18 8 66.8 
16 Nur Afni 46.7 20 7 73.7 
17 Rizal Setia R. 52.5 20 10 82.5 
18 Sarawati 46.7 20 8 74.7 
19 Selviana 46.7 20 9 75.7 
20 Siti Maryati 47.7 20 9 76.7 
21 Sukrianto 52.5 20 9 81.5 
22 Sri Atun 40.8 20 9 69.8 
23 Turiyah 41.8 18 8 67.8 
24 Yogi Rezaldi 58.3 20 9 87.3 
25 Zahra Maulidya 46.7 20 8 74.7 
26 Farhan Mauled 47.7 20 9 76.7 
27 Fadhil Mufid 52.5 20 9 81.5 
28 Fiqri Imam A. 46.7 15 9 70.7 
29 Muhammad 47.7 18 10 75.7 
30 Diva Eka 52.5 18 8 78.5 

Jumlah 2180 
Rata-rata 72.7 

Persentase Ketuntasan Belajar 43,3% 
 

Dari tabel hasil analisis skor akhir diatas, diketahui bahwa : 

(1) sebanyak 26 siswa atau 86,7% yang memenuhi kriteria baik. 
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(2) Sebanyak 3 siswa atau 10% yang memenuhi kriteria sangat baik. 

(3) Sebanyak 1 siswa tidak masuk 

Dari hasil analisis nilai akhir dari aspek psikomotor, aspek afektif dan aspek 

kognitif diperoleh rata-rata kelas 72,7 yang masuk kategori baik dari kategori 

ketuntasan hasil belajar, tetapi belum memenuhi indikator ketuntasan hasil belajar 75. 

Dari hasil analisis nilai akhir dari aspek psikomotor, aspek afektif dan aspek 

kognitif diperoleh persentase ketuntasan hasil belajar sebesar 43,3% dari indikator 

persentase ketuntasan hasil belajar 75%, sehingga belum memenuhi standar indikator 

persentase ketuntasan hasil belajar. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 13 siswa atau 43,3% memenuhi kriteria tuntas. 

(2) Sebanyak 16 siswa atau 53,3% tidak tuntas. 

(3) Sebanyak 1 siswa tidak masuk. 

Dari hasil analisis skor akhir diketahui bahwa rata-rata dan persentase 

ketuntasan hasil belajar belum memenuhi standar ketuntasan hasil belajar. 

4.1.2 Siklus II 

Setelah mencari solusi permasalahan yang terjadi pada siklus I dengan  

kolaborator, modifikasi pembelajaran tolak peluru melalui permainan bola tolak 

berekor sedikit disempurnakan baik dalam memberikan pemahaman kepada siswa 

maupun dalam teknis pelaksanaan pembelajaran bola tolak berekor tersebut. Setelah 

perubahan-perubahan penyempurnaan diterapkan dan dilakukan dalam siklus II, 

diperoleh hasil sebagai berikut. 
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4.1.2.1 Hasil Pengamatan Ketrampilan Unjuk Kerja Siswa ( Psikomotor ) 

Tabel. 8 Hasil Pengamatan Psikomotor Siklus II. 

No Nama 
Gerakan tolak peluru 

Jumlah Skor Sikap 
awal 

Sikap 
inti 

Sikap 
akhir 

1 Amelia Fitriana 3 3 2 8 66.7 
2 Meliatun 3 2 3 8 66.7 
3 Nentika Rahayu N. 3 3 3 9 75 
4 Sekhudin 4 2 3 9 75 
5 Agung Prayitno 3 4 3 10 83.3 
6 Alfiatun Maysyaroh 3 2 3 8 66.7 
7 Brigita Kenia Aureli 3 4 3 10 83.3 
8 Eko Budianto 4 3 3 10 83.3 
9 Ema Kartika Sari 3 3 3 9 75 
10 Erlina Dwi Candra 4 3 3 10 83.3 
11 Izzul Furqon R. 3 3 3 9 75 
12 Jihad Masyun H. 4 3 3 10 83.3 
13 Jumiati 2 3 4 9 75 
14 Meli Larasati 3 4 3 10 83.3 
15 Monalisa Metriliana 2 3 3 8 66.7 
16 Nur Afni Oktavia 3 4 3 10 83.3 
17 Rizal Setia R. 3 3 3 9 75 
18 Sarawati 2 4 3 9 75 
19 Selviana 3 3 3 9 75 
20 Siti Maryati 2 3 3 8 66.7 
21 Sukrianto 4 4 3 11 91.7 
22 Sri Atun 3 3 3 9 75 
23 Turiyah 3 3 3 9 75 
24 Yogi Rezaldi 3 3 3 9 75 
25 Zahra Maulidya 3 3 4 10 83.3 
26 Farhan Mauled 3 3 3 9 75 
27 Fadhil Mufid 3 4 3 10 83.3 
28 Fiqri Imam A. 4 4 3 11 91.7 
29 Muhammad Akmal 3 4 3 10 83.3 
30 Diva Eka Azhari 3 4 3 10 83.3 

Jumlah 2333.2 
Rata-rata 77.8 

Persentase ketuntasan 83,3% 
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Dari tabel hasil pengamatan psikomotor diatas, diketahui bahwa : 

a. Sikap awal 

Pada teknik gerakan awalan terjadi peningkatan kualitas gerak, yaitu 

sebanyak 3 siswa atau 10% masuk kriteria cukup dalam gerakan, sebanyak 17 

siswa atau 56,7 % yang memenuhi kriteria baik, dan sebanyak 10 siswa atau 

33,3 % yang memenuhi kriteria sangat baik. 

b. Sikap inti ( menolak ) 

Pada teknik gerakan menolak terjadi peningkatan kualitas gerak, yaitu 

sebanyak 14 siswa atau 46,7% memenuhi kriteria baik, dan sebanyak 16 siswa 

atau 53,3% yang memenuhi kriteria sangat baik. 

c. Sikap akhir ( gerakan lanjutan ) 

Pada teknik gerakan lanjutan terjadi peningkatan kualitas gerak, yaitu 

sebanyak 1 siswa atau 3,3% masuk kriteria cukup, sebanyak 24 siswa atau 

80% memenuhi kriteria baik, sebanyak 5 siswa atau 16,7% yang memenuhi 

kriteria sangat baik. 

Dari hasil analisis pengamatan psikomotor diperoleh rata-rata kelas dengan  

nilai 78 yang masuk kriteria baik dari ketuntasan hasil belajar 75, sehingga untuk 

aspek psikomotor pada siklus II sudah memenuhi indikator ketuntasan hasil belajar. 

Dari hasil analisis pengamatan psikomotor diperoleh persentase ketuntasan 

belajar sebesar 83,3% (sangat tinggi) dari indikator persentase ketuntasan belajar 

75%, sehingga untuk aspek psikomotor pada siklus II sudah memenuhi indikator 

persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor. Rinciannya adalah sebagai berikut: 

(1) Sebanyak 25 siswa atau 83,3% memenuhi criteria tuntas. 
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(2) Sebanyak 5 siswa atau 16,7% tidak tuntas. 

4.1.2.2 Hasil Pengamatan Sikap Dan Perilaku Siswa ( Afektif ) 

Berdasarkan hasil pengamatan sikap dan perilaku siswa pada siklus II, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel. 9 Hasil Pengamatan Afektif Siklus II. 

No Nama Sikap & 
Perilaku Kehadiran Jumlah Skor 

1 Amelia Fitriana 4 4 8 100 
2 Meliatun 4 4 8 100 
3 Nentika Rahayu N. 4 4 8 100 
4 Sekhudin 4 4 8 100 
5 Agung Prayitno 4 3 7 87.5 
6 Alfiatun Maysyaroh 4 4 8 100 
7 Brigita Kenia Aureli 4 4 8 100 
8 Eko Budianto 4 4 8 100 
9 Ema Kartika Sari 4 4 8 100 
10 Erlina Dwi Candra 4 4 8 100 
11 Izzul Furqon R. 2 2 4 50 
12 Jihad Masyun H. 3 4 7 87.5 
13 Jumiati 4 4 8 100 
14 Meli Larasati 3 4 7 87.5 
15 Monalisa Metriliana 3 4 7 87.5 
16 Nur Afni Oktavia 4 4 8 100 
17 Rizal Setia R. 4 4 8 100 
18 Sarawati 4 4 8 100 
19 Selviana 4 4 8 100 
20 Siti Maryati 4 4 8 100 
21 Sukrianto 4 3 7 87.5 
22 Sri Atun 4 4 8 100 
23 Turiyah 4 4 8 100 
24 Yogi Rezaldi 2 4 6 75 
25 Zahra Maulidya 4 4 8 100 
26 Farhan Mauled 4 4 8 100 
27 Fadhil Mufid 4 4 8 100 
28 Fiqri Imam A. 4 4 8 100 



87 
 

 
 

29 Muhammad Akmal 2 4 6 75 
30 Diva Eka Azhari 4 4 8 100 

Jumlah 2838
Rata-rata 94.6

Persentase Ketuntasan 96,7%
 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa : 

(1) Pada aspek sikap yang mengacu pada sportifitas, kesungguhan, menaati 

peraturan dan kerjasama menunjukan bahwa 24 siswa atau 80% memenuhi 

kriteria sangat baik, 3 siswa atau 10% memenuhi kriteria baik dan 3 siswa 

masuk kriteria cukup. 

(2) Pada aspek kehadiran, sebanyak 27 siswa atau 90% memenuhinya 

keseluruhan aspek penilaian dengan rincian 3 siswa tidak berseragam 

olahraga dan 1 siswa yang telat. 

Dari hasil analisis pengamatan afektif diperoleh rata-rata kelas dengan  nilai 

94,6 yang masuk kriteria sangat baik dari standar ketuntasan hasil belajar 75, 

sehingga untuk aspek afektif pada siklus II sudah memenuhi indikator ketuntasan 

hasil belajar afektif. 

Dari hasil analisis pengamatan afektif diperoleh persentase ketuntasan belajar 

sebesar 96,7% (sangat tinggi) dari indikator persentase ketuntasan belajar 75%, 

sehingga untuk aspek afektif pada siklus II sudah memenuhi indikator persentase 

ketuntasan hasil belajar afektif. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 29 siswa atau 96,7% memenuhi kriteria tuntas. 

(2) Sebanyak 1 siswa atau 3,3% tidak tuntas. 
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4.1.2.3 Hasil Pengamatan Pemahaman Siswa ( Kognitif ) 

Hasil pengamatan pemahaman siswa melalui tes soal kognitif pada siklus II 

adalah sebagai berikut : 

Tabel. 10 Hasil Pengamatan Kognitif Siklus II. 

No. Nama Siswa Skor 
1. Amelia Fitriana 90 
 2. Meliatun 90 
3. Nentika Rahayu Ningsih 100 
4. Sekhudin 90 
5. Agung Prayitno 90 
6. Alfiatun Maysyaroh 100 
7. Brigita Kenia Aureli 80 
8. Eko Budianto 90 
9. Ema Kartika Sari 90 
10. Erlina Dwi Candra 90 
11. Izzul Furqon Ramadhan 90 
12. Jihad Masyun Hidayat 90 
13. Jumiati 90 
14. Meli Larasati 70 
15. Monalisa Metriliana 100 
16. Nur Afni Oktavia 90 
17. Rizal Setia Ramadhan 90 
18. Sarawati 100 
19. Selviana 100 
20. Siti Maryati 80 
21. Sukrianto 90 
22. Sri Atun 90 
23. Turiyah 100 
24. Yogi Rezaldi 90 
25. Zahra Maulidya 90 
26. Farhan Mauled 90 
27. Fadhil Mufid 90 
28. Fiqri Imam Arduyanto 90 
29. Muhammad Akmal F 100 
30. Diva Eka Azhari 90 

Jumlah 2730 
Rata-rata 91 

Persentase Ketuntasan 96,7% 
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Dari tabel diatas, diketahui bahwa : 

(1) Siswa yang memenuhi kategori baik adalah 3 siswa atau 10%, dan 

(2) Sebanyak 27 siswa atau 90% memenuhi kriteria sangat baik. 

Dari analisis per butir soal, kebanyakan siswa sudah dapat menjawab 

pertanyaan dengan baik. Hanya pada soal nomer 3 sebanyak 15 siswa menjawab 

salah. 

Dari hasil analisis pengamatan kognitif diperoleh rata-rata kelas dengan  nilai 

91 yang masuk kriteria sangat baik dari standar ketuntasan belajar kognitif 80, 

sehingga untuk aspek kognitif pada siklus II sudah memenuhi indikator ketuntasan 

hasil belajar kognitif. 

Dari hasil analisis pengamatan kognitif diperoleh persentase ketuntasan 

belajar sebesar 96,7% (sangat tinggi) dari indikator persentase ketuntasan belajar 

75%, sehingga untuk aspek kognitif pada siklus II sudah memenuhi indikator 

persentase ketuntasan hasil belajar kognitif. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 29 siswa atau 96,7% memenuhi kriteria tuntas. 

(2) Sebanyak 1 siswa atau 3,3% tidak tuntas. 

4.1.2.4  Analisis Skor Akhir  Hasil Pengamatan 

Analisis penilaian akhir dilakukan dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel. 11 Hasil Analisis Skor Akhir Hasil Pengamatan Siklus II. 

No Nama Psikomotor Afektif Kognitif Skor 
70 % 20 % 10% 

1 Amelia Fitriana 46.7 20 9 75.7 
2 Meliatun 46.7 20 9 75.7 
3 Nentika Rahayu N. 52.5 20 10 82.5 
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4 Sekhudin 52.5 20 9 81.5 
5 Agung Prayitno 58.3 18 9 85.3 
6 Alfiatun Maysyaroh 46.7 20 10 76.7 
7 Brigita Kenia Aureli 58.3 20 8 86.3 
8 Eko Budianto 58.3 20 9 87.3 
9 Ema Kartika Sari 52.5 20 9 81.5 
10 Erlina Dwi Candra 58.3 20 9 87.3 
11 Izzul Furqon R. 52.5 10 9 71.5 
12 Jihad Masyun H. 58.3 18 9 85.3 
13 Jumiati 52.5 20 9 81.5 
14 Meli Larasati 58.3 18 7 83.3 
15 Monalisa Metriliana 46.7 18 10 74.7 
16 Nur Afni Oktavia 58.3 20 9 87.3 
17 Rizal Setia R. 52.5 20 9 81.5 
18 Sarawati 52.5 20 10 82.5 
19 Selviana 52.5 20 10 82.5 
20 Siti Maryati 46.7 20 8 74.7 
21 Sukrianto 64.2 18 9 91.2 
22 Sri Atun 52.5 20 9 81.5 
23 Turiyah 52.5 20 10 82.5 
24 Yogi Rezaldi 52.5 15 9 76.5 
25 Zahra Maulidya 58.3 20 9 87.3 
26 Farhan Mauled 52.5 20 9 81.5 
27 Fadhil Mufid 58.3 20 9 87.3 
28 Fiqri Imam A. 64.2 20 9 93.2 
29 Muhammad Akmal 58.3 15 10 83.3 
30 Diva Eka Azhari 58.3 20 9 87.3 

Jumlah 2476.3 
Rata-rata 82.5 

Persentase Ketuntasan Belajar 90% 
 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa : .  

(1) Sebanyak 19 siswa atau 63,3% memenuhi kriteria baik, dan 

(2) Sebnyak 11 siswa atau 36,7%  memenuhi kriteria sangat baik. 

Dari hasil analisis nilai akhir dari aspek psikomotor, aspek afektif dan aspek 

kognitif diperoleh rata-rata kelas 82 yang masuk kategori baik dari standar ketuntasan 
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hasil belajar yaitu 75, sehingga rata-rata kelas pada siklus II sudah memenuhi standar 

ketuntasan hasil belajar. 

Dari hasil analisis nilai akhir dari aspek psikomotor, aspek afektif dan aspek 

kognitif diperoleh persentase ketuntasan hasil belajar sebesar 90% dari indikator 

persentase ketuntasan hasil belajar 75%, sehingga persentase ketuntasan hasil belajar 

pada siklus II sudah memenuhi standar indikator persentase ketuntasan hasil belajar. 

Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Sebanyak 27 siswa atau 90% memenuhi kriteria tuntas. 

(2) Sebanyak 3 siswa atau 10% tidak tuntas. 

Dari hasil analisis skor akhir adalah terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

yang cukup signifikan, baik dari nilai rata-rata skor akhir maupun persentase 

ketuntasan belajar siswa. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penilaian Aspek Pengamatan 

4.2.1.1 Aspek Psikomotor 

Poin-poin yang dinilai dalam aspek psikomotor adalah pada sikap awal yang 

terdiri dari: (1) cara memegang peluru, (2) posisi peluru, (3) posisi tangan, dan (4) 

posisi kaki. Sikap inti yang terdiri dari : (1) posisi peluru, (2) posisi tangan, (3) posisi 

kaki, dan (4) tolakan. Dan sikap akhir yang terdiri dari : (1) sudut tolakan peluru, (2) 

posisi tangan, (3) posisi kaki, dan (4) keseimbangan. 
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Penilaian keterampilan teknik dasar tolak peluru siswa (psikomotor) 

dilakukan dalam permainan inti I (permaian tolak peluru tanpa awalan), inti II 

(permaianan tolak peluru keseluruhan), dan inti III (permainan bola tolak berekor) 

dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk sikap awal, sikap inti dan sikap akhir yang 

disesuaikan dengan kategori penilaian sebagai berikut : (1) kategori kurang jika siswa 

hanya memenuhi salah satu poin penilaian; (2) kategori cukup jika siswa memenuhi 2 

poin penilaian, (3) kategori baik jika siswa memenuhi 3 poin penilaian, dan (4) 

kategori sangat baik jika siswa memenuhi 4 poin penilaian. 

Bobot penilaian untuk aspek psikomotor adalah 70% dari keseluruhan aspek 

yang dinilai dengan standar ketuntasan hasil belajar psikomotor 75 sesuai dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) aspek psikomotor dalam pelajaran penjasorkes di 

SD Negeri 1 Darmakradenan. Penetapan KKM 75 merupakan kebijakan untuk mata 

pelajaran penjasorkes sesuai acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD 

Negeri 1 Darmakradenan. Hasil penilaian kemudian juga disesuaikan dengan tabel 

kriteria ketuntasan hasil belajar penjasorkes sesuai acuan  Depdiknas (2006) dan tabel 

kriteria keberhasilan belajar siswa dalam persen (%) menurut Zainal Aqib (2008). 

4.2.1.2 Aspek Afektif 

Poin-poin yang dinilai dalam aspek afektif adalah pada sikap siswa dalam 

proses pembelajaran yang terdiri dari: (1) kerjasama, (2) sportifitas, (3) keaktifan dan 

kesungguhan, (4) menerima kekalahan. Dan kehadiran yang berkaitan dengan 

kedisiplinan yang terdiri dari : (1) masuk kelas, (2) hadir tepat waktu, (3) kerapihan, 

dan (4) berseragam olahraga. 
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Penilain aspek afektif dilakukan dalam proses pembelajaran dengan rentang 

nilai 1 sampai 4 untuk sikap dan kedisiplinan siswa yang disesuaikan dengan kategori 

penilaian sebagai berikut : (1) kategori kurang jika siswa hanya memenuhi salah satu 

poin penilaian; (2) kategori cukup jika siswa memenuhi 2 poin penilaian, (3) kategori 

baik jika siswa memenuhi 3 poin penilaian, dan (4) kategori sangat baik jika siswa 

memenuhi 4 poin penilaian. 

Bobot penilaian untuk aspek afektif adalah 20% dari keseluruhan aspek yang 

dinilai dengan standar ketuntasan hasil belajar afektif 75 sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) aspek afektif dalam pelajaran penjasorkes di SD Negeri 1 

Darmakradenan. Penetapan KKM 75 merupakan kebijakan untuk mata pelajaran 

penjasorkes sesuai acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD Negeri 1 

Darmakradenan. Hasil penilaian kemudian juga disesuaikan dengan tabel kriteria 

ketuntasan hasil belajar penjasorkes sesuai acuan  Depdiknas (2006) dan tabel kriteria 

keberhasilan belajar siswa dalam persen (%) menurut Zainal Aqib (2008) untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan hasil belajar siswa. 

4.2.1.3 Aspek Kognitif 

Penilaian aspek kognitif dilakukan melalui tes soal yang sudah disediakan 

pilihan jawaban iya dan tidak terkait pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. Soal tes berjumlah 10 soal yang masing-masing soal mempunyai bobot 

nilai 10 untuk setiap soal yang benar. 

Bobot penilaian untuk aspek kognitif adalah 10% dari keseluruhan aspek yang 

dinilai dengan standar ketuntasan hasil belajar kognitif 80 sesuai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) aspek kognitif dalam pelajaran penjasorkes di SD Negeri 1 
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Darmakradenan. Penetapan KKM 75 merupakan kebijakan untuk mata pelajaran 

penjasorkes sesuai acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD Negeri 1 

Darmakradenan. Hasil penilaian kemudian juga disesuaikan dengan tabel kriteria 

ketuntasan hasil belajar penjasorkes sesuai acuan  KTSP dan tabel kriteria 

keberhasilan belajar siswa dalam persen (%) menurut Zainal Aqib (2008) untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan hasil belajar siswa. 

4.2.1.4 Analisis Skor Akhir 

Dalam analisis skor akhir, peneliti menggunakan penilaian sesuai rancangan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berpedoman pada kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) SD N 1 Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang,  Kabupaten 

Banyumas. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

(1) Bobot penilaian aspek psikomotor adalah 70% 

(2) Bobot penilaian aspek afektif adalah 20% 

(3) Bobot penilaian aspek kognitif adalah 10% 

Hasil analisis penilaian ketiga aspek tersebut dijumlahkan dan kemudian 

dianalisis untuk mengetahui nilai rata-rata dan persentase ketuntasan hasil belajar 

siswa menggunakan rumus rata-rata dan rumus persentase ketuntasan hasil belajar 

dari Zainal Aqib (2008). 

Hasil analisis nilai rata-rata dan persentase ketuntasan hasil belajar tersebut 

kemudian disesuaikan dengan tabel kriteria ketuntasan hasil belajar penjasorkes 

sesuai acuan  Depdiknas (2006), tabel kriteria keberhasilan belajar siswa dalam 

persen (%) menurut Zainal Aqib (2008) untuk mengetahui tingkat keberhasilan hasil 
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belajar siswa, dan tabel rambu-rambu analisis hasil analisis menurut Zainal Aqib 

(2008) untuk mengetahui berhasil atau tidaknya penelitian ini. 

4.2.2 Analisis Pengamatan Siklus I 

4.2.2.1 Aspek Psikomotor 

Dalam pelaksanaan dan pengamatan, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas 

yang mengetahui secara detail karakteristik siswa kelas IV dan guru tata usaha (TU) 

sebagai dokumentator penelitian. 

Dari hasil pengamatan dilapangan berkaitan dengan teknis permainan yang 

diterapkan dalam pembelajaran, diperoleh keterangan sebagai berikut : 

(1) Permainan Bola Tembak 

Permainan bola tembak yang ditujukan sebagai pemanasan berjalan sesuai 

harapan peneliti kaitannya dengan tujuan pemanasan untuk mempersiapkan siswa 

dalam melakukan aktifitas yang lebih tinggi atau lebih berat walaupun dalam 

pelaksanaanya, sebagian siswa belum memahami sepenuhnya tentang tata cara dan 

peraturan permainan ini. 

(2)  Permainan Tolak Peluru Tanpa Awalan 

Permainan tolak peluru tanpa awalan atau permainan inti I yang merupakan 

tahap awal dalam melatih teknik tolakan siswa kurang berjalan dengan baik karena 

sebagian besar siswa masih melempar bola, bukan dengan cara bukan dengan 

tolakan. Sebagian besar siswa belum bisa membedakan antara melempar dengan 

menolak bola. 
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(3) Permainan Tolak Peluru Keseluruhan 

Permainan tolak peluru keseluruhan atau  permainan inti II yang merupakan 

tahap selanjutnya untuk melatih teknik dasar tolak peluru siswa setelah permainan 

tolak peluru tanpa awalan juga berjalan kurang maksimal. Sebagian besar siswa 

cenderung ragu untuk melakukan rangkaian gerakan tolak peluru dan tergantung pada 

teman yang bisa melakukan rangkaian tolak peluru dengan benar dengan mencontek 

gerakan. 

(4) Permainan Bola Tolak Berekor 

Dalam permainan bola tolak berekor atau permainan inti III yang juga 

menggunakan rangkaian gerakan tolak peluru secara keseluruhan, siswa lebih percaya 

diri. Walaupun sebagian besar siswa belum memahami sepenuhnya tentang tata cara 

peraturan permainan bola tolak berekor dan belum bisa membedakan antara 

melempar dan menolak bola, namun rangkaian gerakan awalan, gerakan inti dan 

gerakan lanjutan yang mereka praktekan lebih luwes dan tidak ragu-ragu. Dilihat dari 

segi sudut tolakan, lemparan maupun tolakan siswa masih ada yang melewati bawah 

net tersebut. 

Pemahaman siswa tentang teknik dasar tolak peluru dan teknis permainan 

yang dipraktekan dalam pembelajaran tidak maksimal sehingga mempengaruhi hasil 

belajar psikomotor. 

4.2.2.2 Aspek Afektif 

keaktifan dan antusiasme siswa sangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran, 

seluruh siswa aktif bergerak dan menikmati permainan, baik siswa laki-laki ataupun 
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perempuan sehingga aspek sikap siswa yang mengacu pada sportifitas, kesungguhan, 

menaati peraturan, kerjasama, dan kedisiplinan dapat tercapai sesuai target penelitian. 

4.2.2.3  Aspek Kognitif 

Dari hasil pengamatan kognitif melalui tes soal menunjukan bahwa 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran secara teori sangat bagus, walaupun 

nyatanya dalam praktek langsung dilapangan tidak sebaik pemahaman teori dalam tes 

kognitif. 

4.2.2.4 Refleksi 

Dalam proses refleksi, peneliti berkolaborasi dengan dosen pembimbing dan 

guru penjasorkes untuk merumuskan hasil dan mengidentifikasi kekurangan pada 

siklus I untuk merencanakan perbaikan-perbaikan pada siklus selanjutnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I setelah dianalisis, diketahui 

bahwa hasil belajar yang diperoleh belum memenuhi indikator ketuntasan hasil 

belajar dan masih perlu dilakukan perbaikan. 

Dari hasil pengamatan afektif dan kognitif sebagian besar siswa sudah 

memenuhi standar ketuntasan hasil belajar, namun demikian dalam hasil pengamatan 

psikomotor menunjukan bahwa teknik tolak peluru siswa masih kurang baik. 

Pada siklus I masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain : 

(1) Masih kurangnya pemahaman siswa tentang tata cara dan peraturan 

permainan yang diterapkan dalam pembelajaran. 

(2) Teknik menolak peluru kebanyakan masih dilempar, terutama siswa 

perempuan. 
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(3) Siswa belum memahami sepenuhnya tentang gerakan tolak peluru secara 

keseluruhan sehingga dalam prakteknya masih ragu-ragu dan mencontek 

teman yang bisa melakukan gerakan dengan benar. 

Kekurangan dan kelemahan pada siklus I harus dicarikan solusi untuk 

perbaikan dan diterapkan pada siklus II agar hasil belajar tolak peluru dapat 

ditingkatkan. 

 

4.2.3 Analisis Pengamatan Siklus II 

4.2.3.1 Aspek Psikomotor 

(1) Permainan Bola Tembak 

Permainan bola tembak yang ditujukan sebagai pemanasan pada siklus II tetap 

berjalan sesuai harapan peneliti seperti siklus I kaitannya dengan tujuan pemanasan 

untuk mempersiapkan siswa dalam melakukan aktifitas yang lebih tinggi atau lebih 

berat walaupun dalam pelaksanaanya. 

(2) Permainan Tolak Peluru Tanpa Awalan 

Permainan tolak peluru tanpa awalan atau permainan inti I yang merupakan 

tahap awal dalam melatih teknik tolakan siswa berjalan dengan baik karena sebagian 

besar siswa sudah memahami perbedaan antara menolak dan melempar. 

(3) Permainan Tolak Peluru Keseluruhan 

Permainan tolak peluru keseluruhan atau  permainan inti II yang merupakan 

tahap selanjutnya untuk melatih teknik dasar tolak peluru siswa setelah permainan 

tolak peluru tanpa awalan juga berjalan kurang maksimal. Sebagian besar siswa 

cenderung ragu untuk melakukan rangkaian gerakan tolak peluru dan tergantung pada 
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teman yang bisa melakukan rangkaian tolak peluru dengan benar dengan mencontek 

gerakan. 

(4) Permainan Bola Tolak Berekor 

Dalam permainan bola tolak berekor atau permainan inti III yang juga 

menggunakan rangkaian gerakan tolak peluru secara keseluruhan, siswa lebih percaya 

diri. Walaupun sebagian besar siswa belum memahami sepenuhnya tentang tata cara 

peraturan permainan bola tolak berekor dan belum bisa membedakan antara 

melempar dan menolak bola, namun rangkaian gerakan awalan, gerakan inti dan 

gerakan lanjutan yang mereka praktekan lebih luwes dan tidak ragu-ragu. Dilihat dari 

segi sudut tolakan, lemparan maupun tolakan siswa sudah memenuhi target yaitu 

sekitar 400 berkat bantuan net dari tali rafia walaupun ada beberapa tolakan ataupun 

lemparan yang melewati bawah net tersebut. 

Dari hasil pengamatan psikomotor siklus II adalah terjadi peningkatan hasil 

belajar, baik dari segi nilai rata-rata maupun persentase ketuntasan hasil belajar siswa 

dan sudah memenuhi indikator ketuntasan belajar siswa. Peningkatan yang cukup 

signifikan ini disebabkan dari meningkatnya pemahaman siswa terhadap teknik-

teknik dasar tolak peluru yang dipraktekan dilapangan. 

4.2.3.2 Aspek Afektif 

Keaktifan dan antusiasme siswa tetap tinggi dalam mengikuti pembelajaran 

walaupun hasil belajar afektif tidak mengalami peningkatan, seluruh siswa aktif 

bergerak dan menikmati permainan, baik siswa laki-laki ataupun perempuan sehingga 

aspek sikap siswa yang mengacu pada sportifitas, kesungguhan, menaati peraturan, 

kerjasama, dan kedisiplinan dapat tercapai sesuai target penelitian. 
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4.2.3.3  Aspek Kognitif 

Dari hasil pengamatan kognitif melalui tes soal menunjukan bahwa 

pemahaman siswa bertambah terhadap materi pembelajaran, terbukti dari 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Peningkatan hasil belajar relatif kecil, 

namun hasil belajar kognitif pada siklus I saja sudah sangat baik. 

4.2.3.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II setelah dianalisis secara 

mendalam, diketahui bahwa hasil belajar yang diperoleh telah memenuhi indikator 

ketuntasan hasil belajar sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan lagi. Karena dilihat 

dari hasil pengamatan psikomotor, afektif maupun kognitif sebagian besar siswa 

sudah memenuhi standar ketuntasan hasil belajar dengan hasil yang cukup 

memuaskan karena kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dapat 

diminimalisir pada siklus II ini. 

Peningkatan hasil belajar siswa ini disebabkan oleh meningkatnya 

pemahaman tersebut dicapai dengan metode penyampaian materi secara verbal, 

visual, dan diskusi antara guru dengan siswa. Metode visual dilakukan dengan 

menjadikan beberapa siswa sebagai contoh model sambil guru menerangkan, 

kemudian didiskusikan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

4.2.4 Perbedaan Siklus I dengan Siklus II 

Antara siklus I dan siklus II tentulah terdapat perbedaan perlakuan kaitannya 

dengan penyempurnaan kekurangan maupun kelemahan yang terjadi pad siklus I, 

yaitu : 
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4.2.4.1 Metode penyampaian  materi pembelajaran 

 Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, terutama siswa 

perempuan pada siklus I  yang dilakukan hanya dengan penjelasan verbal saja 

menjadi penyebabnya, Oleh karena itu dalam penyampaian materi pembelajaran pada 

siklus II dilakukan dengan penjelasan verbal, visual dan diskusi. Metode visual yang 

peneliti maksud yaitu dengan menjadikan beberapa siswa sebagai contoh didepan 

kelas untuk mempraktekan materi pembelajaran yang akan dilakukan, dan kemudian 

dengan metode diskusi dengan siswa tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

4.2.4.2 Perubahan teknis permainan tolak peluru keseluruhan 

 Perubahan teknis permainan ini berkaitan dengan keaktifan siswa. Pada 

permainan tolak peluru keseluruhan siklus I, siswa sedikit terlalu lama menganggur 

sehingga terlihat membosankan bagi siswa. Pada siklus II disempurnakan dengan 

menambah peraturan permainan, yaitu setelah siswa melakukan rangkaian gerakan 

tolak peluru, mereka berlari berpindah tempat dan diterapkan system kompetisi untuk 

memicu semangat siswa. 

4.2.4.3 Perubahan alat dalam permainan bola tolak berekor 

Alat yang dirubah adalah penggunaan net, yang pada siklus I menggunakan 

tali raffia. Kekurangan dari penggunaan tali raffia sebagai net adalah sebagian besar 

siswa melempar bola lurus kedepan dan bukan melewati bagian atas net untuk 

mendapat sudut tolakan sekitar 400. 

Dengan perubahan net tali raffia menggunakan net badminton, efektifitas 

sudut tolakan siswa dapat langsung terlihat. Tidak ada siswa yang menolak bola lurus 

kedepan tetapi semuanya melewati bagian atas net dan tidak seperti pada siklus I. 
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4.2.5 Pembahasan Hasil Siklus Pengamatan  

4.2.5.1 Hasil Pengamatan Unjuk Kerja Siswa ( Psikomotor ) 

 Pengamatan keterampilan psikomotor dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 

siklus penelitian, hasil pengamatan yang sudah dianalisis tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel. 12 Hasil Siklus Pengamatan Psikomotor 

PSIKOMOTOR SIKLUS I KET SIKLUS II KET 

RATA-RATA 65,3 Tidak Berhasil 77,8 Berhasil 

PERSENTASE 
KETUNTASAN 

23,3% Tidak Berhasil 83,3% Berhasil 

 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa : 

(1) Rata-rata hasil keterampilan psikomotor pada siklus I sebesar 65,3 (baik) dan 

terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada siklus II menjadi 77,8 (baik) 

(2) Persentase ketuntasan hasil keterampilan psikomotor pada siklus I sebesar 

23,3% (rendah) dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada siklus II 

menjadi 83,3% (sangat tinggi). 

Peningkatan hasil pengamatan psikomotor siswa pada siklus I dan siklus II 

digambarkan dalam grafik dibawah ini : 
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 Peningkatan hasil keterampilan afektif seperti yang digambarkan diatas relatif 

kecil, namun dilihat dari hasil pengamatan keterampilan afektif pada siklus I saja 

hasilnya sudah sangat bagus. Hal ini tidak lepas dari pembelajaran dengan permainan 

yang menyenangkan sehingga sebagian besar siswa mengikuti pembelajaran dengan 

baik dengan sikap dan perilaku yang baik pula. 

4.2.5.3 Hasil Pengamatan Pemahaman Siswa ( Kognitif ) 

 Pengamatan keterampilan pemahaman siswa dalam penelitian ini dilakukan 

dalam 2 siklus penelitian, hasil pengamatan yang sudah dianalisis tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel. 14 Hasil Siklus Pengamatan Kognitif 

KOGNITIF SIKLUS I KET SIKLUS II KET 

RATA-RATA 82 Berhasil 91 Berhasil 

PERSENTASE 
KETUNTASAN 

80% Berhasil 96,7% Berhasil 

 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa : 

(1) Rata-rata hasil keterampilan kognitif pada siklus I sebesar 82 (baik) dan 

terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada siklus II menjadi 91 (sangat 

baik) 

(2) Persentase ketuntasan hasil keterampilan kognitif pada siklus I sebesar 80% 

(sangat tinggi) dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada siklus II 

menjadi 96,7% (sangat tinggi). 

Peningkatan hasil pengamatan kognitif siswa pada siklus I dan siklus II 

digambarkan dalam grafik dibawah ini : 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

 Pada rata-rata unjuk kerja psikomotor siswa terjadi peningkatan dari 65,3 

yang memenuhi kriteria cukup pada siklus I menjadi 77,8 dengan kriteria baik pada 

siklus II, dan pada persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor juga terjadi 

peningkatan dari 23,3% dengan kriteria keberhasilan rendah pada siklus I menjadi 

83,3% dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi pada siklus II. 

Pada rata-rata unjuk kerja afektif siswa terjadi peningkatan dari 92,5 yang 

memenuhi kriteria sangat baik pada siklus I menjadi 94,6 dengan kriteria sangat baik 

pada siklus II, dan pada persentase ketuntasan hasil belajar afektif tidak terjadi 

peningkatan karena pada siklus I dan II mempunyai persentase yang sama sebesar 

96,7% dengan kriteria keberhasilan sangat timggi. 

Pada rata-rata unjuk kerja kognitif siswa terjadi peningkatan dari 82 yang 

memenuhi kriteria baik pada siklus I menjadi 91 dengan kriteria sangat baik pada 

siklus II, dan pada persentase ketuntasan hasil belajar kognitif juga terjadi 

peningkatan dari 80% dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi pada siklus I 

menjadi 96,7% dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi pada siklus II. 

Pada pada rata-rata skor akhir hasil analisis unjuk kerja siswa dari 

keseluruhan aspek terjadi peningkatan, pada siklus I rata-rata skor akhir mencapai  

72,7 (baik) dan siklus II mencapai 82,5 (baik). Sedangkan dari hasil analisis, 
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persentase ketuntasan siklus I adalah 43,3% dengan kriteria keberhasilan sedang 

(tetapi belum memenuhi indikator persentase ketuntasan belajar) dan meningkat 

menjadi 90% dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi pada siklus II. 

Diketahui dari rincian diatas, pembelajaran melalui permainan bola tolak 

berekor sudah teruji mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD N 1 

Darmakradenan dalam mata pelajaran pelajaran tolak peluru.  

 

5.2 Saran 

Pembelajaran penjasorkes melalui permainan bola tolak berekor bisa 

dijadikan alternatif untuk diterapkan dalam pembelajaran tolak peluru disekolah-

sekolah, khususnya sekolah dasar yang masih menggunakan peluru besi dalam 

pembelajarannya maupun sebagai alternatif bagi sekolah yang sarana dan 

prasarananya kurang memadai. 

Peralatan maupun fasilitas yang digunakan sangat sederhana dan mudah 

dicari, permainan bola tolak berekor ini juga memberikan wadah bagi siswa untuk 

belajar sambil bermain dengan konsep pembelajaran yang efektif. Siswa pun 

mengikuti pembelajaran bersungguh-sungguh sehingga mereka dapat tumbuh dan 

berkembang secara maksimal dan alami. 

Bagi guru penjasorkes diharapkan dapat mengembangkan model-model 

modifikasi pembelajaran melalui permainan lainnya untuk diterapkan dalam 

pembelajaran penjasorkes umumnya dan pembelajaran tolak peluru pada khususnya. 
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Lampiran 1 
SILABUS 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK INDIKATOR ALOKASI 

WAKTU 
 Mempraktikan 

pengembangan 
koordinasi 
beberapa 
nomorteknik 
dasar atletik 
dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi, 
serta nilai 
sportifitas, 
percaya diri 
dan kejujuran. 

Tolak 
peluru 

• Melakukan 
cara 
memegang 
peluru 

• Melakukan 
cara 
menyimpan 
peluru 
dibelakang 
telinga 

• Melakukan 
gerakan 
kombinasi 
memegang 
sampai 
menolak 
peluru 

• Melaksanakan 
gerakan tolak 
peluru 

• Mengetahui 
peraturan tolak 
peluru 

• Melakukan 
gerakan tolak 
peluru tanpa 
awalan/ 
dengan awalan 

• Melakukan 
gerakan tolak 
peluru pada 
lapangan/ 
lingkaran 

JP 
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Lampiran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 
 

Sekolah   : SD N 1 Darmakradenan 
    
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan 
 
Kelas/Semester  : Vl (Enam)/ (Satu) 
 
Standar Kompetesi  : Mempraktikan berbagai gerak dasar kedalam 

  permainan sederhana dan olahraga serta nilai-nilai 
  yang terkandung didalamnya. 

 
Kompetensi Dasar : Mempraktikan gerak dasar  dalam tehnik lari lempar 

  dan  lompat dengan peraturan yang dimodifikasi,serta 
  nilai  kerjasama,sportifitas,dan kejujuran**) 

 
Indikator                                 :  - Pengenalan tentang  tolak peluru 
                                                   - Melakukan latihan dasar tolak peluru 
                                                   - Melakukan gerakan awalan, tolakan,sikap akhir 
 
Alokasi waktu                         :     4 x 35 menit 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa memahami sejarah,peraturan serta mengenal alat tolak peluru dengan 
baik 

b. Siswa dapat melakukan cara memegang peluru peluru dengan baik 
c. Siswa dapat melakukan cara menyimpan peluru dibelakang telinga dengan 

baik 
d. Siswa melakukan gerakan awalan, tolakan dan sikap akhir dengan baik 

 
B. Materi Pembelajaran 

     Tolak peluru 
   

C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, demonstrasi 
 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan: Berbaris, doa, presensi dan pemanasan 



114 
 

 
 

 Inti: 
1. penjelasan pengertian dan sejarah tolak peluru 
2. mengenal lapangan dan alat tolak peluru 
3. melakukan tehnik memegang tolak peluru yang benar 
4. melakukan rangkaian gerakan tolak peluru dengan tehnik yang 

benar 
5. guru melakukan penilaian dari gerakan awalan,tolakan dan 

sikap akhir 
  Penutup: Pendinginan, evaluasi proses pembelajaran, memotivasi ,berbaris, 

doa dan  pasukan dibubarkan 
 

E. Sumber Belajar 

    Buku Penjasorkes Erlangga kls Vl, hal 12-15 
    Buku referensi tolak peluru 
 

F.  Penilaian 
   1. Aspek yang di nilai : 

a. Test unjuk kerja(psikomotor) 
melakukan gerakan awalan, tolakan dan sikap akhir dalam tolak 
peluru melalui permainan bola tolak berekor 

b. Afektif 
Penilaian tehadap sikap dan perilaku dalam pembelajaran dan 
kehadiran siswa 

   2. Rubrik penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja teknik dasar tolak peluru dalam 

permainan bola tolak berekor (psikomotor) 
Aspek yang dinilai Kualitas gerak 

1 2 3 4 

1. Sikap awal     

2. Sikap inti     

3. Sikap akhir     

Jumlah      

Jumlah skor maksimal: 12  
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Setiap aspek yang dinilai diberi nilai 1 - 4 

 
Rubrik penilaian perilaku dalam permainan bola tolak berekor (afektif) 

Pengamatan terhadap tingkah laku dan kepribadian siswa dalam mengikuti 
pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, bersungguh-sungguh, sportif dan 
menghargai teman atau lawan. 

Berikan tanda Cek ( √ ) pada kolom 1 – 4 yang sudah disediakan sesuai 
tingkah laku siswa yang ditunjukan dalam pembelajaran. 

Aspek yang dinilai Cek ( √ ) 

1 2 3 4 

1. Sikap dan perilaku siswa  

2. Kehadiran  

Jumlah   

Jumlah skor maksimal: 8  

 
 
 

Rubrik penilaian pemahaman konsep tolak peluru dalam permainan 
bola tolak berekor ( kognitif) 

Pertanyaan Yang Diajukan 
Kualitas Jawaban 

1 2 3 4 
1. Apakah teknik melempar dalam permainan bola 

tolak berekor mengambil dari teknik tolak peluru? 
2. Ada berapa cara untuk memegang peluru? 
3. Bagaimana cara menempelkan  peluru pada bahu? 
4. Apakah pada sikap awalan dalam sebelum 

menolak kaki kiri diayunkan? 
5. Dimana tumpuan saat awalan? 
6. Kearah mana peluru ditolak? 
7. Berapa sudut tolakan? 
8. Bagaimana gerak lanjutan itu dan apa fungsinya? 

NILAI  : 

Jumlah skor psikomotor yang 
diperoleh X  70 

Jumlah skor maksimal : 12 

NILAI  : 
Jumlah skor afektif yang diperoleh  

X  20 
Jumlah skor maksimal : 8 
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9. Apakah bahasa inggris dari tolak peluru? 
10. Apakah tolak peluru termasuk dalam olahraga 

athletic  nomor? 
Jumlah 
Skor Maksimal : 10 

 

NILAI  : 
Jumlah skor tes kgnitif yang 

diperoleh X  10 
Jumlah skor maksimal : 10 

 
Jumlah nilai dan analisis permainan bola tolak berekor 

No Nama 
Psikomotor Afektif Kognitif 

Jumlah Keterangan
70% 20% 10% 

2.       
       
       
Standar ketuntasan : 75 

Rentang nilai akhir mulai dari : 
1. < 60   = sangat Kurang 
2. 60 - 64   = Kurang Baik   
3. 65 - 74   = Cukup Baik   
4. 75 - 84   = Baik 
5. 85 - 100   = Sangat Baik     

 
 

Darmakradenan,     Agustus 2012 
 
Mengetahui,                                                                                  
Kepala sekolah      Guru PJOK 
 
 
 
Sri Kartini, S.Pd      Teguh Waluyo 
NIP.19530505 197512 2 006    NIM. 6101408086 
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Lampiran 3 
KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTOR 

No Ketrampilan 
Yang Dinilai Aspek Yang Dinilai Kriteria penilaian Skor 

1. Sikap Awal 
(awalan) 

 Posisi peluru pada bahu menempel 
leher 

 Tangan kiri diangkat 
 Kaki kanan ditekuk, kaki kiri 
diluruskan untuk ancang-ancang 

 Gerakan bagus 

 Dapat mempraktikan semua aspek dengan benar 

 Dapat mempraktekan 3 aspek dengan benar 

 Dapat mempraktikan 2 aspek dengan benar 

 Dapat mempraktikan 1 Aspek saja yang benar 

4 

3 

2 

1 

2. Sikap Inti  Posisi peluru masih pada bahu 
menempel leher sebelum ditolakan 

 Tangan kiri diayunkan untuk 
menambah kekuatan tolakan 

 Kaki kiri diayunkan, kemudian kaki 
kanan diloncatkan ke kiri (sebelum 
menolak) 

 Gerakan bagus 

 Dapat mempraktikan semua aspek dengan benar 

 Dapat mempraktekan 3 aspek dengan benar 

 Dapat mempraktikan 2 aspek dengan benar 

 Dapat mempraktikan 1 Aspek saja yang benar 

4 

3 

2 

1 

3. Sikap Akhir 
(lanjutan) 

 Sudut tolakan peluru 40 0 
 Kaki kanan dilangkahkan kedepan 
 Keseimbangan terjaga 
 Gerakan bagus 

 Dapat mempraktikan semua aspek dengan benar 

 Dapat mempraktekan 3 aspek dengan benar 

 Dapat mempraktikan 2 aspek dengan benar 

 Dapat mempraktikan 1 Aspek saja yang benar 

4 

3 

2 

1 
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Lampiran 4 
KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF 

 

No Ketrampilan 
Yang Dinilai Aspek Yang Dinilai Kriteria penilaian Skor 

1. Sikap  Dapat bekerja sama dengan rekan satu 
regu 

 Menaati peraturan dan sportif 
 Menunjukan kesungguhan dan aktif 

dalam permaianan 
 Menerima kekalahan dan keunggulan 

lawan/ regu lain 

 Memenuhi semua aspek dengan benar 

 Memenuhi 3 aspek dengan benar 

 Memenuhi 2 aspek dengan benar 

 Memenuhi 1 Aspek saja yang benar 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

2. Kedisiplinan  Masuk kelas 

 Hadir tepat waktu 

 Kerapihan 

 Berseragam olahraga 

 

 Memenuhi semua aspek dengan benar 

 Memenuhi 3 aspek dengan benar 

 Memenuhi 2 aspek dengan benar 

 Memenuhi 1 Aspek saja yang benar 

 

4 
 

3 
 

2 
 
1 
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Lampiran 5 
KUESIONER TES KOGNITIF PERMAINAN BOLA TEMBAK BEREKOR 
DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TOLAK PELURU 

GAYA MENYAMPING DI SD NEGERI 1 DARMAKRADENAN 
I. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya. 

2. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada salah satu 
jawaban pilihan yang benar menurut kamu. 

3. Selamat mengerjakan dan terima kasih. 
 

II. PERTANYAAN 
1. Apakah teknik melempar/ menolak dalam permainan bola tolak berekor 

mengambil dari teknik tolak peluru? 
a. Ya  b. Tidak 

2. Apakah cara untuk memegang peluru/ bola ada 3? 
a. Ya  b. Tidak 

3. Apakah peluru harus diletakan pada bahu dan menempel pada telinga ? 
a. Ya  b. Tidak 

4. Apakah pada sikap awalan dalam sebelum menolak kaki kiri diayunkan? 
a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah saat awalan berat badan bertumpu pada kaki kiri? 
a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah bola ditolakan/ didorong kedepan agak keatas bukan lurus 
kedepan?  
a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah sudut tolakan sekitar 70 derajat? 
a. Ya   b. Tidak 

8. Apakah dalam gerak lanjutan atau gerakan akhir kaki kanan ganti ke 
depan dan kaki kiri diloncatkan ke belakang untuk menjaga 
keseimbangan? 
a. Ya   b. Tidak 

9. Apakah bahasa inggris dari tolak peluru gaya menyamping adalah Shot 
Put? 
a. Ya   b. Tidak 

10. Apakah tolak peluru termasuk dalam olahraga atletik  nomor lempar ? 
a. Ya   b. Tidak 
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Lampiran 6 
DAFTAR SISWA KELAS VI SD NEGERI 1 

DARMAKRADENAN TAHUN PELAJARAN 20012/ 
2013 

 
No. Nama Siswa NIS Jenis Kelamin 
1. Amelia Fitriana 4398 Perempuan 
2. Meliatun 4413 Perempuan 
3. Nentika Rahayu Ningsih 4418 Perempuan 
4. Sekhudin 4423 Laki-laki 
5. Agung Prayitno 4426 Laki-laki 
6. Alfiatun Maysyaroh 4428 Perempuan 
7. Brigita Kenia Aureli 4431 Perempuan 
8. Eko Budianto 4433 Laki-laki 
9. Ema Kartika Sari 4434 Perempuan 
10. Erlina Dwi Candra 4437 Perempuan 
11. Izzul Furqon Ramadhan 4440 Laki-laki 
12. Jihad Masyun Hidayat 4441 Laki-laki 
13. Jumiati 4442 Perempuan 
14. Meli Larasati 4443 Perempuan 
15. Monalisa Metriliana 4444 Perempuan 
16. Nur Afni Oktavia 4445 Perempuan 
17. Rizal Setia Ramadhan 4448 Laki-laki 
18. Sarawati 4449 Perempuan 
19. Selviana 4450 Perempuan 
20. Siti Maryati 4453 Perempuan 
21. Sukrianto 4455 Laki-laki 
22. Sri Atun 4456 Perempuan 
23. Turiyah 4457 Perempuan 
24. Yogi Rezaldi 4458 Laki-laki 
25. Zahra Maulidya 4460 Perempuan 
26. Farhan Mauled 4500 Laki-laki 
27. Fadhil Mufid 4501 Laki-laki 
28. Fiqri Imam Arduyanto 4529 Laki-laki 
29. Muhammad Akmal Fachri 4587 Laki-laki 
30. Diva Eka Azhari 4588 Laki-laki 
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Lampiran  7 
Rekap Nilai Psikomotor 

 
No Nama Siklus 

I Ket Siklus 
II Ket 

1 Amelia Fitriana 58.3 Tidak Tuntas 66.7 Tidak Tuntas 
2 Meliatun 58.3 Tidak Tuntas 66.7 Tuntas 
3 Nentika Rahayu N. 66.7 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
4 Sekhudin 58.3 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
5 Agung Prayitno 0 Tidak Tuntas 83.3 Tuntas 
6 Alfiatun Maysyaroh 58.3 Tidak Tuntas 66.7 Tidak Tuntas 
7 Brigita Kenia Aureli 66.7 Tidak Tuntas 83.3 Tuntas 
8 Eko Budianto 83.3 Tuntas 83.3 Tuntas 
9 Ema Kartika Sari 66.7 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

10 Erlina Dwi Candra 66.7 Tidak Tuntas 83.3 Tuntas 
11 Izzul Furqon R. 66.7 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
12 Jihad Masyun H. 83.3 Tuntas 83.3 Tuntas 
13 Jumiati 66.7 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
14 Meli Larasati 66.7 Tidak Tuntas 83.3 Tuntas 
15 Monalisa Metriliana 58.3 Tidak Tuntas 66.7 Tidak tuntas 
16 Nur Afni Oktavia 66.7 Tidak Tuntas 83.3 Tuntas 
17 Rizal Setia R. 75 Tuntas 75 Tuntas 
18 Sarawati 66.7 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
19 Selviana 66.7 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
20 Siti Maryati 66.7 Tidak Tuntas 66.7 Tidak Tuntas 
21 Sukrianto 75 Tuntas 91.7 Tuntas 
22 Sri Atun 58.3 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
23 Turiyah 58.3 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
24 Yogi Rezaldi 83.3 Tuntas 75 Tuntas 
25 Zahra Maulidya 66.7 Tidak Tuntas 83.3 Tuntas 
26 Farhan Mauled 66.7 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
27 Fadhil Mufid 75 Tuntas 83.3 Tuntas 
28 Fiqri Imam A. 66.7 Tidak Tuntas 91.7 Tuntas 
29 Muhammad Akmal 66.7 Tidak Tuntas 83.3 Tuntas 
30 Diva Eka Azhari 75 Tuntas 83.3 Tuntas 

Rata-rata 65.3 Cukup Baik 77,8 Baik 
Persentase Ketuntasan 23,3% Rendah 83,3 Sangat 
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Lampiran  8 
Rekap Nilai Afektif 

 

No Nama Siklus 
I Ket Siklus 

II Ket 

1 Amelia Fitriana 100 Tuntas  100 Tuntas 
2 Meliatun 100 Tuntas  100 Tuntas 
3 Nentika Rahayu N. 100 Tuntas  100 Tuntas 
4 Sekhudin 100 Tuntas  100 Tuntas 
5 Agung Prayitno 0 Tidak Tuntas  87.5 Tuntas 
6 Alfiatun Maysyaroh 100 Tuntas  100 Tuntas 
7 Brigita Kenia Aureli 100 Tuntas  100 Tuntas 
8 Eko Budianto 100 Tuntas  100 Tuntas 
9 Ema Kartika Sari 87.5 Tuntas  100 Tuntas 
10 Erlina Dwi Candra 100 Tuntas  100 Tuntas 
11 Izzul Furqon R. 87.5 Tuntas  50 Tidak Tuntas 
12 Jihad Masyun H. 87.5 Tuntas  87.5 Tuntas 
13 Jumiati 100 Tuntas  100 Tuntas 
14 Meli Larasati 87.5 Tuntas  87.5 Tuntas 
15 Monalisa Metriliana 87.5 Tuntas  87.5 Tuntas 
16 Nur Afni Oktavia 100 Tuntas  100 Tuntas 
17 Rizal Setia R. 100 Tuntas  100 Tuntas 
18 Sarawati 100 Tuntas  100 Tuntas 
19 Selviana 100 Tuntas  100 Tuntas 
20 Siti Maryati 100 Tuntas  100 Tuntas 
21 Sukrianto 100 Tuntas  87.5 Tuntas 
22 Sri Atun 100 Tuntas  100 Tuntas 
23 Turiyah 87.5 Tuntas  100 Tuntas 
24 Yogi Rezaldi 100 Tuntas  75 Tuntas 
25 Zahra Maulidya 100 Tuntas  100 Tuntas 
26 Farhan Mauled 100 Tuntas  100 Tuntas 
27 Fadhil Mufid 100 Tuntas  100 Tuntas 
28 Fiqri Imam A. 75 Tuntas  100 Tuntas 
29 Muhammad Akmal 87.5 Tuntas  75 Tuntas 
30 Diva Eka Azhari 87.5 Tuntas  100 Tuntas 

Rata-rata 92,5 Sangat Baik  94,6 Sangat Baik 
Persentase Ketuntasan 96,7 Sangat tinggi  96,7% Sangat Tinggi 
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Lampiran 9 
Rekap nilai Kognitif 

 
No Nama Siklus 

I Ket Siklus 
II Ket 

1 Amelia Fitriana 70 Tidak Tuntas 90 Tuntas 
2 Meliatun 70 Tidak Tuntas 90 Tuntas 
3 Nentika Rahayu N. 90 Tuntas 100 Tuntas 
4 Sekhudin 90 Tuntas 90 Tuntas 
5 Agung Prayitno 0 Tidak Tuntas 90 Tuntas 
6 Alfiatun Maysyaroh 80 Tuntas 100 Tuntas 
7 Brigita Kenia 80 Tuntas 80 Tuntas 
8 Eko Budianto 100 Tuntas 90 Tuntas 
9 Ema Kartika Sari 90 Tuntas 90 Tuntas 
10 Erlina Dwi Candra 70 Tidak Tuntas 90 Tuntas 
11 Izzul Furqon R. 70 Tidak Tuntas 90 Tuntas 
12 Jihad Masyun H. 90 Tuntas 90 Tuntas 
13 Jumiati 90 Tuntas 90 Tuntas 
14 Meli Larasati 80 Tuntas 70 Tidak Tuntas 
15 Monalisa Metriliana 80 Tuntas 100 Tuntas 
16 Nur Afni Oktavia 70 Tidak Tuntas 90 Tuntas 
17 Rizal Setia R. 100 Tuntas 90 Tuntas 
18 Sarawati 80 Tuntas 100 Tuntas 
19 Selviana 90 Tuntas 100 Tuntas 
20 Siti Maryati 90 Tuntas 80 Tuntas 
21 Sukrianto 90 Tuntas 90 Tuntas 
22 Sri Atun 90 Tuntas 90 Tuntas 
23 Turiyah 80 Tuntas 100 Tuntas 
24 Yogi Rezaldi 90 Tuntas 90 Tuntas 
25 Zahra Maulidya 80 Tuntas 90 Tuntas 
26 Farhan Mauled 90 Tuntas 90 Tuntas 
27 Fadhil Mufid 90 Tuntas 90 Tuntas 
28 Fiqri Imam A. 90 Tuntas 90 Tuntas 
29 Muhammad Akmal 100 Tuntas 100 Tuntas 
30 Diva Eka Azhari 80 Tuntas 90 Tuntas 

Rata-rata 82 Baik 91 Sangat Baik 
Persentase Ketuntasan 80% Sangat Tinggi 96,7% Sangat Tinggi
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Lampiran 10 
Rekap Nilai Akhir 

 
No Nama Siklus 

I Keterangan Siklus 
II Keterangan 

1 Amelia Fitriana 67.8 Tidak tuntas 75.7 Tuntas 
2 Meliatun 67.8 Tidak tuntas 75.7 Tuntas 
3 Nentika Rahayu N. 75.7 Tuntas 82.5 Tuntas 
4 Sekhudin 69.8 Tidak tuntas 81.5 Tuntas 
5 Agung Prayitno 0 Tidak tuntas 85.3 Tuntas 
6 Alfiatun Maysyaroh 68.8 Tidak tuntas 76.7 Tuntas 
7 Brigita Kenia Aureli 74.7 Tidak tuntas 86.3 Tuntas 
8 Eko Budianto 88.3 Tuntas 87.3 Tuntas 
9 Ema Kartika Sari 73.7 Tidak tuntas 81.5 Tuntas 
10 Erlina Dwi Candra 73.7 Tidak tuntas 87.3 Tuntas 
11 Izzul Furqon R. 71.7 Tidak tuntas 71.5 Tidak Tuntas 
12 Jihad Masyun H. 85.3 Tuntas 85.3 Tuntas 
13 Jumiati 75.7 Tuntas 81.5 Tuntas 
14 Meli Larasati 72.7 Tidak tuntas 83.3 Tuntas 
15 Monalisa Metriliana 66.8 Tidak tuntas 74.7 Tidak tuntas 
16 Nur Afni Oktavia 73.7 Tidak tuntas 87.3 Tuntas 
17 Rizal Setia R. 82.5 Tuntas 81.5 Tuntas 
18 Sarawati 74.7 Tidak tuntas 82.5 Tuntas 
19 Selviana 75.7 Tuntas 82.5 Tuntas 
20 Siti Maryati 76.7 Tuntas 74.7 Tidak tuntas 
21 Sukrianto 81.5 Tuntas 91.2 Tuntas 
22 Sri Atun 69.8 Tidak tuntas 81.5 Tuntas 
23 Turiyah 67.8 Tidak tuntas 82.5 Tuntas 
24 Yogi Rezaldi 87.3 Tuntas 76.5 Tuntas 
25 Zahra Maulidya 74.7 Tidak tuntas 87.3 Tuntas 
26 Farhan Mauled 76.7 Tuntas 81.5 Tuntas 
27 Fadhil Mufid 81.5 Tuntas 87.3 Tuntas 
28 Fiqri Imam A. 70.7 Tidak tuntas 93.2 Tuntas 
29 Muhammad Akmal 75.7 Tuntas 83.3 Tuntas 
30 Diva Eka Azhari 78.5 Tuntas 87.3 Tuntas 

Rata-rata 72,7 Baik 82,5 Baik 
Persentase Ketuntasan 

 43,3% Sedang 90% Sangat Tinggi 
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Lampiran 14 
Foto Dokumentasi Siklus I 

1. Permainan Bola Tembak Sebagai Pemanasan 
 

 
2. Permainan Tolak Peluru Tanpa Awalan 
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3. Permainan Tolak Peluru Keseluruhan 
 

 
 
4. Permainan Bola Tolak Berekor 
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DOKUMENTASI SIKLUS II 

1. Permainan Bola Tembak Sebagai Pemanasan 

 
 

2. Permainan Tolak Peluru Tanpa Awalan 
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3. Permainan Tolak Peluru Keseluruhan 
 

 
 

4. Permainan Bola Tolak Berekor 
 

 
 


