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ABSTRAK 

 

Dyah Ayu Kenya Rini. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Tolak Peluru Melalui 

Pendekatan Metode Bermain Bola Karet Pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 

Patikraja Kec. Patikraja Kab. Banyumas. Skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah 

Dasar Universitas Negeri Semarang.  Pembimbing I Drs. Hermawan Pamot R, 

M.Pd. Pembimbing II Agus Pujianto, S.Pd, M.Pd.  

Kata Kunci : Hasil Belajar, Tolak Peluru, Permainan, Bola Karet. 

 

       Pembelajaran tolak peluru di kelas V SD Negeri 2 Patikraja masih belum 

berjalan secara efektif. Kenyataan di lapangan setiap pelaksanaan pembelajaran 

tolak peluru siswa kurang bersemangat danbanyak siswa yang nilainya belum 

mencapai KKM. Faktor yang mempengaruhi  banyak siswa yang nilainya kurang 

dari KKM adalah bagi siswa SD dengan berat peluru asli terlalu berat dan besar 

untuk digunakan dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa kesulitan dalam 

cara memegang peluru, sikap awalan yang asal-asalan, cara menolak peluru tidak 

gerakan mendorong peluru tetapi melempar (ada gerakan lecutan pada 

pergelangan tangan) serta tidak diakhiri dengan gerakan lanjutan yang tepat.. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “ Apakah melalui 

pendekatan metode bermain bola karet dapat meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran tolak peluru pada siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja?”. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar melalui 

pendekatan metode bermain bola karet dalam pembelajaran tolak peluru pada 

siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah siswa kelas V SD Negeri 2 

Patikraja, sedangkan objek penelitian ini adalah guru SD Negeri 2 Patikraja. 

Dengan tahapan pada setiap siklusnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. 

       Dari hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh hasil yaitu pada pra siklus 

diperoleh nilai akhir rata-rata 49,49, nilai ini menunjukkan kemampuan siswa 

yang masih rendah, karena masih dibawah KKM yaitu nilai 70. Dari kondisi pra 

sklus ini, penulis melakukan tindakan,agar terjadi peningkatan pada pembelajaran 

tolak peluru. Pada siklus I dengan metode menolak bola ke sasaran papan,sudah 

ada peningkatan nilai menjadi 63, tetapi masih dibbawah nilai KKM sehingga 

perlu adanya perubahan pada siklus II, yaitu sasaran menjadi ring. Dari siklus II 

ini diperoleh nilai 73,19 dan sudah mencapai KKM. 

       Berdasarkan data hasil penelitian, disimpulkan bahwa melalui pendekatan 

bermain bola karet dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru awalan samping 

pada siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja. Bagi guru Penjasorkes apabila ingin 

menerapkan pendekatan modifikasi perlu membuat rancangan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, sarana dan prasarana sehingga 

proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan modifikasi akan lebih 

efektif dan bermanfaat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap manusia, baik 

pendidikan formal maupun non formal. Menurut Depdiknas (2003:4) pendidikan 

formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan 

pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

       Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan yang berisikan serangkaian materi pelajaran yang memberikan 

konstribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Oleh karena itu 

penyelenggaraan penjas harus lebih dikembangkan ke arah yang lebih optimal 

sehingga peserta didik akan lebih kreatif, inovatif, terampil, dan memiliki 

kebiasaan hidup sehat dan aktif yang dapat menggiring pada kesegaran jasmani, 

serta memiliki pengetahuan dan pemahaman manusia (Buku Panduan Pembekalan 

Guru Kelas/Agama  SD Menjadi Guru Berkualifikasi Guru Pendidikan Jasmani 

SD 2008:1). 

       Untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, perlu adanya dukungan dari 

faktor-faktor yang saling terkait antara lain faktor guru, siswa, kurikulum, sarana 

dan prasarana, lingkungan dan kondisi sosial. Dalam pelaksanaan pendidikan 
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jasmani di SD, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

ada. Ketidak sesuaian materi dengan kurikulum yang ada dapat mempengaruhi 

ketidak optimalnya suatu tujuan pembelajaran. Dari kurikulum yang ada di SD 

terdapat berbagai macam materi pokok yang diajarkan pada peserta didik salah 

satunya yaitu tolak peluru. Untuk melaksanakan pembelajaran tolak peluru 

diperlukan alat yaitu peluru yang terbuat dari besi.  

       Pada pembelajaran atletik biasanya akan terasa membosankan bagi siswa, 

karena siswa lebih suka dengan olahraga yang bersifat game atau kompetisi, 

sehingga diperlukan suatu metode pembelajaran ataupun modifikasi dalam 

pembelajaran. Pembelajaran tolak peluru di kelas V SD Negeri 2 Patikraja masih 

belum berjalan secara efektif. Kenyataan di lapangan setiap pelaksanaan materi 

pembelajaran atletik, khususnya tolak peluru siswa kurang bersemangat dalam 

mengikuti aktivitas pembelajaran. 

       Dari hasil observasi awal guru mengalami kesulitan dalam penyampaian 

materi tolak peluru supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran tolak peluru, rata-rata siswa belum mencapai batas 

ketuntasan belajar.Kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

akan menurunkan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar, oleh karena itu 

diperlukan suatu tindakan yang mampu melibatkan peran aktif siswa dalam 

mengikuti pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut.   

       Redahnya jumlah siswa yang nilainya masih belum mancapai KKM 

merupakan tantangan dan perhatian peneliti untuk dicarikan solusi agar siswa 

tertarik pada olahraga atletik khususnya nomor tolak peluru sehingga prestasi 
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belajarnya lebih meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi  banyak siswa 

yang nilainya kurang dari KKM adalah bagi siswa SD dengan berat peluru asli 

terlalu berat dan besar untuk digunakan dalam pembelajarn, sehingga siswa 

merasa kesulitan dalam cara memegang peluru, sikap awalan yang asal-asalan, 

cara menolak peluru tidak gerakan mendorong peluru tetapi melempar (ada 

gerakan lecutan pada pergelangan tangan) serta tidak diakhiri dengan gerakan 

lanjutan yang tepat. 

       Dalam proses pembelajarannya dengan alat yang masih terbatas juga 

mempengaruhi sehingga anak masih menunggu dalam pembelajarannya yang 

menyebabkan anak merasa bosan. Dengan kurikulum KTSP guru harus lebih 

kreatif dan lebih bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran agar tecapai hasil 

yang maksimal. Jelas dari gambaran tersebut bahwa proses pembelajaran tolak 

peluru menjadi kurang efektif, dengan dibuktikan banyak siswa pada saat 

melakukan gerakan tolak peluru tidak dapat melakukan gerakan dengan baik dan 

benar karena peluru  yang digunakan untuk pembelajaran terlalu berat dan model 

pembelajaranya kurang menarik minat siswa . 

       Modifikasi pendidikan jasmani dapat dilakukan dengan penekanan pada 

berbagai aspek, seperti materi, alat, ukuran, lapangan, bentuk, jumlah pemain. 

Dengan modifikasi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar, 

minat atau partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa.Sehingga 

dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik, sehingga anak merasa lebih 

senang dan dapat mudah menyerap apa yang diajarkan oleh gurunya. 
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 Berdasarkan permasalahan itulah yang menjadikan penulis untuk melakukan 

upaya dalam meningkatkan pembelajaran tolak peluru. Untuk mendapatkan hasil 

pembelajaran yang optimal diperlukan suatu metode atau pendekatan 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, oleh karena 

itu sebagai seorang guru dituntut untuk mencari metode yang sesuai dengan 

karakteristik anak. Dari karakteristik tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti 

mencoba mengaplikasikan pembelajaran melalui pendekatan bermain dalam 

pembelajaran tolak peluru, dan mencoba menuangkan gagasan penelitian dalam 

bentuk penelitian tindakan kelas yang akan peneliti beri judul “Peningkatan Hasil 

Belajar Dalam Pembelajaran Tolak Peluru Melalui Pendekatan Metode Bermain 

Bola Karet Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 2 Patikraja, Kecamatan Patikraja, 

Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2011 / 2012”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah metode pendekatan bermain bola 

karet dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran tolak peluru pada 

siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas 

Tahun Pelajaran 2011 / 2012 ?” . 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar melalui pendekatan metode bermain bola karet dalam 
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pembelajaran tolak peluru pada siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja, Kecamatan 

Patikraja, Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2011 /2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya : 

1. Untuk dapat meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran dengan 

menerapkan model-model pembelajaran menyenangkan. 

2. Meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

tercipta kegemaran untuk beraktivitas, baik dalam pembelajaran maupun di 

luar pembelajaran. 

3. Dengan pembelajaran tolak peluru melalui pendekatan metode bermain bola 

karet dapat memberi masukan kepada sekolah untuk mengembangkan model – 

model pembelajaran yang lebih efektif dan lebih baik lagi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1      Kajian Pustaka  

2.1.1 Pendidikan Jasmani  

       Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik 

dan mentalnya. 

       Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang 

sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih 

khusus lagi, penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan 

wilayah pendidikan lainnya: hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan 

pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap 

wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang 

menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan 

jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 

       Dari berbagai definisi, pendidikan jasmani diartikan dengan berbagai 

ungkapan dan kalimat. Namun esensinya sama, yang jika disimpulkan bermakna 

jelas, bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangan 
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keutuhan manusia. Dalam kaitan ini diartikan bahwa melalui fisik, aspek mental 

dan emosional pun turut terkembangkan, bahkan dengan penekanan yang cukup 

dalam. Berbeda dengan bidang lain, misalnya pendidikan moral, yang 

penekanannya benar-benar pada perkembangan moral, tetapi aspek fisik tidak 

turut terkembangkan, baik langsung maupun secara tidak langsung. 

       Karena hasil-hasil kependidikan dari pendidikan jasmani tidak hanya terbatas 

pada manfaat penyempurnaan fisik atau tubuh semata, definisi penjas tidak 

hanya menunjuk pada pengertian tradisional dari aktivitas fisik. Kita harus 

melihat istilah pendidikan jasmani pada bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, 

sebagai satu proses pembentukan kualitas pikiran dan juga tubuh. 

       Sungguh, pendidikan jasmani ini karenanya harus menyebabkan perbaikan 

dalam “pikiran dan tubuh” yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan harian 

seseorang. Pendekatan holistik tubuh-jiwa ini termasuk pula penekanan pada 

ketiga domain kependidikan: psikomotor, kognitif, dan afektif. Dengan 

meminjam ungkapan Robert Gensemer, penjas diistilahkan sebagai proses 

menciptakan “tubuh yang baik bagi tempat pikiran atau jiwa.” Artinya, dalam 

tubuh yang baik ‘diharapkan’ pula terdapat jiwa yang sehat, sejalan dengan 

pepatah Romawi Kuno: Men sana in corporesano. 

       Apakah sebenarnya tujuan pendidikan jasmani? Menjawab pertanyaan 

demikian, banyak guru yang masih berbeda pendapat. Ada yang menjawab 

bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

berolahraga. Ada pula yang berpendapat, tujuannya adalah meningkatkan taraf  
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kesehatan anak yang baik, dan tidak bisa disangkal pula pasti ada yang 

mengatakan, bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani. Kesemua jawaban di atas adalah benar. Hanya saja bisa 

dikatakan kurang lengkap, sebab yang paling penting dari kesemuanya itu 

tujuannya bersifat menyeluruh. 

       Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk: 

1) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 

2) Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka 

aktivitas jasmani. 

3) Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal 

untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. 

4) Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani 

baik secara kelompok maupun perorangan. 

5) Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam 

hubungan antar orang. 

6) Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

permainan olahraga. 
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       Diringkaskan dalam terminologi yang populer, maka tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani itu harus mencakup tujuan dalam domain psikomotorik, 

domain kognitif, dan tak kalah pentingnya dalam domain afektif. 

       Beban belajar di sekolah begitu berat dan menekan kebebasan anak untuk 

bergerak. Kebutuhan mereka akan gerak tidak bisa terpenuhi karena 

keterbatasan waktu dan kesempatan. Lingkungan sekolah tidak menyediakan 

wilayah yang menarik untuk dijelajahi. Penyelenggara pendidikan di sekolah yang 

lebih mengutamakan prestasi akademis, memberikan anak tugas-tugas belajar 

yang menumpuk. 

       Kehidupan sekolah yang demikian berkombinasi pula dengan kehidupan di 

rumah dan lingkungan luar sekolah. Jika di sekolah anak kurang bergerak, di 

rumah keadaannya juga demikian. Kemajuan teknologi yang dicapai pada saat 

ini, malah mengungkung anak-anak dalam lingkungan kurang gerak. Anak 

semakin asyik dengan kesenangannya seperti menonton TV atau bermain video 

game. Tidak mengherankan bila ada kerisauan bahwa kebugaran anak-anak 

semakin menurun. 

       Dengan semakin rendahnya kebugaran jasmani, kian meningkat pula gejala 

penyakit hipokinetik (kurang gerak). Kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing 

manis, nyeri pinggang bagian bawah, adalah contoh dari penyakit kurang gerak. 

Akibatnya penyakit jantung tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa, tetapi 

juga sudah menyerang anak-anak. 
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       Sejalan dengan itu, pengetahuan dan kebiasaan makan yang buruk pun 

semakin memperparah masalah kesehatan yang mengancam kesejahteraan 

masyarakat. Dengan pola gizi yang berlebihan, para ‘pemalas gerak’ itu akan 

menimbun lemak dalam tubuhnya secara berlebihan. Mereka menghadapkan 

diri mereka sendiri pada resiko penyakit degenaratif (menurunnya fungsi organ) 

yang semakin besar. 

       Pendidikan Jasmani tampil untuk mengatasi masalah tersebut sehingga 

kedudukannya dianggap penting. Melalui program yang direncanakan secara 

baik, anak-anak dilibatkan dalam kegiatan fisik yang tinggi intensitasnya. 

Pendidikan Jasmani juga tetap menyediakan ruang untuk belajar menjelajahi 

lingkungan yang ada di sekitarnya dengan banyak mencoba, sehingga 

kegiatannya tetap sesuai dengan minat anak. Lewat pendidikan jasmanilah anak-

anak menemukan solusi yang tepat untuk bergerak bebas dan meraih kembali 

keceriaannya, sambil terangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh. 

 

2.1.2 Manfaat Pendidikan Jasmani  

       Secara umum, manfaat pendidikan jasmani di sekolah mencakup sebagai 

berikut: 

2.1.2.1 Memenuhi kebutuhan anak akan gerak 

       Pendidikan jasmani memang merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan 

kebutuhan anak-anak. Di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil bergembira 

melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin terpenuhi kebutuhan 
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akan gerak dalam masa-masa pertumbuhannya, kian besar kemaslahatannya 

bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. 

2.1.2.2 Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya  

       Pendidikan jasmani adalah waktu untuk ‘berbuat’. Anak-anak akan lebih 

memilih untuk ‘berbuat’ sesuatu dari pada hanya harus melihat atau 

mendengarkan orang lain ketika mereka sedang belajar. Suasana kebebasan 

yang ditawarkan di lapangan atau gedung olahraga sirna karena sekian lama 

terkurung di antara batas-batas ruang kelas. Keadaan ini benar-benar tidak 

sesuai dengan dorongan nalurinya. 

       Dengan bermain dan bergerak anak benar-benar belajar tentang potensinya 

dan dalam kegiatan ini anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. 

Para ahli sepaham bahwa pengalaman ini penting untuk merangsang 

pertumbuhan intelektual dan hubungan sosialnya dan bahkan perkembangan 

harga diri yang menjadi dasar kepribadiannya kelak.  

2.1.2.3 Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna 

       Peranan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar cukup unik, karena turut 

mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk 

menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Menurut 

para ahli, pola pertumbuhan anak usia sekolah hingga menjelang akil balig atau 

remaja disebut pola pertumbuhan lambat. Pola ini merupakan kebalikan dari 

pola pertumbuhan cepat yang dialami anak ketika mereka baru lahir hingga usia 

5 tahunan.  
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2.1.3 Karakteristik Anak Usia Dini 

       Menurut Yuanita Nasution (2000) aspek psikologis dalam pemanduan bakat 

olahraga. Dalam Garuda Emas Rencana induk pengembangan olahraga prestasi di 

Indonesia. Pemanduan dan Bakat Usia Dini (Buku 2) tentang aspek psikologis 

dalam pemanduan bakat olahraga. Seorang anak selalu mencari pengakuan dari 

orang dewasa akan kemampuan dirinya. Dalam melakukan aktivitas olahraga, 

pujian terhadap penampilan anak dapat mengembangkan aspek psikologisnya, 

seperti perasaan percaya diri, kegembiraan, harga diri, pengalaman merasakan 

mencapai tujuan, dan pengakuan dari teman sebaya. Sebaliknya, jika anak 

mendapatkan pengalaman yang negatif dalam berolahraga, maka aspek 

psikologisnya pun dapat berkembang secara negatif. Disini penilaian dari negatif, 

frustasi, agresi, dan aspek negatif lain dapat terlihat dengan jelas. 

       Periode usia dini adalah periode umur anak sekitar 6-14 tahun. Periode umur 

ini teramat penting, namun sekaligus juga teramat berpengaruh dalam 

perkembangan dan pertumbuhan fisik serta psikologis anak. Apabila dalam masa 

kritis ini, anak tidak memperoleh rangsangan dan latihan yang tepat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik serta kepribadiannya, maka kita 

akan kehilangan kesempatan emas baginya untuk berkembang secara optimal. 

Kesempatan ini tidak akan ditemui lagi pada tahap berikutnya, karena kesempatan 

baik seperti itu hanya akan kita jumpai sekali saja dalam kurun waktu hidup kita. 

       Setelah anak mulai berusia 5 tahun, mereka mulai dapat dikenalkan dengan 

jenis olahraga permainan yang lebih kompleks, yang melibatkan kerjasama dan 
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kompetisi. Namun perlu diperhatikan disini, kompetisi yang dimaksud haruslah 

tetap berada dalam konteks bermain. Untuk memulai olahraga yang memiliki 

aturan formal sebaiknya tunggu anak sampai berusia minimal 8-9 tahun. 

       Dalam olahraga kompetitif, pemain bukan hanya berusaha mencapai 

targetnya, tapi juga berusaha mencegah lawan mencapai target mereka. Hal ini 

biasanya terjadi karena terlalu menekankan untuk mencapai kemenangan. Oleh 

karena itu, orang dewasa yang terlibat dalam kompetisi olahraga atlet usia dini 

juga perlu mendapat pengetahuan dan pendidikan tentang pembinaan olahraga 

atlet usia dini. 

       Sasaran yang ingin dicapai melalui pemanduan dan pembinaan olahraga sejak 

usia dini secara umum, yaitu membantu terwujudnya pembangunan watak dan 

karakter bangsa dalam pembangunan nasional Indonesia seutuhnya, disamping 

upaya untuk mendapatkan olahragawan sejak usia dini yang berbakat dan 

potensial. Sehingga siap dikembangkan dalam berbagai cabang olahraga, untuk 

mencapai prestasi tinggi baik tingkat daerah, nasional maupun tingkat 

Internasional. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan optimal, maka 

pembibitan sejak usia dini harus dilaksanakan dengan konsisten, 

berkesinambungan, mendasar, sistematis, efesien, dan terpadu. Untuk itu perlu 

upaya agar anak-anak ingin, gemar bermain dan berolahraga sedini mungkin 

dengan adanya panduan yang baik dan benar. Sehingga dapat memacu 

perkembangan organ tubuhnya dan dengan pendekatan yang persuasif, anak-anak 

usia dini tersebut dapat  berminat menjadi atlet. ( KONI 2000, Gerakan Nasional  

Garuda Emas, Buku 1 : 3 )       
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       Sejalan dengan pertumbuhan fisik anak yang semakian tinggi dan semakin 

besar maka kemampuan fisikpun meningkat. Beberapa macam kemampuan fisik 

yang cukup nyata perkembangannya pada masa anak adalah kekuatan, 

fleksibilitas, perkembangan dan koordinasi gerak. 

2.1.3.1  Periode Umur 5-8 tahun 

       Pada periode ini pertumbuhan tulang-tulang lambat; kelainan postur tubuh 

mudah terjadi; koordinasi gerak masih belum sempurna (diorganized); sangat 

aktif; peka terhadap bunyi-bunyian dan gerak ritmis; kreatif; laki-laki dan 

perempuan mempunyai minat yang sama; mencari persetujuan orang dewasa; 

serta mudah gembira karena pujian, tetapi mudah sedih karena dikritik. 

2.1.3.2  Periode Umur 9-11 tahun 

       Dalam periode ini pertumbuhannya lancar; otot-otot tumbuh cepat dan butuh 

latihan; postur tubuh cenderung belum bagus, karena itu memerlukan latihan-

latihan pembentukan tubuh; penuh energi tetapi mudah lelah; timbul minat untuk 

mahir dalam suatu keterampilan fisik tertentu dan permainan-permainan 

terorganisir tetapi belum siap untuk mengerti peraturan yang rumit; senang/ berani 

menantang aktivitas yang agak keras. 

2.1.3.3  Periode Umur 12-13 tahun 

       Pada umur ini anak memasuki periode transisi dari anak ke pradewasa, 

perempuan biasanya lebih dewasa (mature) dari pada anak laki-laki, tetapi laki-

laki memiliki daya tahan dan kekuatan yang lebih baik; Pertumbuhan tubuh yang 

cepat dan kurang teratur, sering menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu 

karena gerakan-gerakannya cenderung kaku. 
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2.1.3.4  Periode Umur 13-14 tahun 

       Pada periode ini pertumbuhan tubuh yang cepat masih berlanjut; perempuan 

umumnya lebih tinggi dan lebih berat dari pada laki-laki; otot-otot mulai tampak 

berkembang, tetapi koordinasi gerakannya umumnya masih belum baik; mulai ada 

ketegangan seksual; semakin tumbuh minatnya untuk aktifitas fisik; senang kan 

kesempuraan dalam penampilan. 

      Beberapa hal yang dapat dijadikan indikator perkembangan anak usia dini, 

dimana kiranya berbakat untuk menjadi atlet berprestasi tinggi, yaitu : (1) prestasi/ 

performa yang dicapai, (2) stabilitas peningkatan prestasi, (3) daya toleransi 

terhadap beban/ latihan, (4) memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, (5) mudah 

mempelajari/ menguasai keterampilan yang baru. 

 

2.1.4 Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

       Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar diartikan sebagai terjadinya 

perubahan pada diri seseorang yang belajar karena pengalaman. Sesuai dengan 

pengertian belajar tersebut maka pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah 

ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000:22). Pembelajaran disini diartikan sebagai 

pembelajaran dalam lingkungan sekolah. 

       Adapun ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 
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3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis (Darsono, 2000:25) 

       Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. 

Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran 

adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan pengalaman 

itu tingkah laku siswa bertambah baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku 

yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang 

berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa (Darsono, 2000:26). 

       Berikut adalah model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam 

menyampaikan materi, antara lain : 

1) Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, 

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi 

pelajaran. 

2) Pembelajaran kooperatif yakni pembelajaran yang secara sadar dan sengaja 

mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari 

ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. 
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3) Pembelajaran berbasis inkuiri merupakan pembelajaran yang mendorong 

siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang 

memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

4) Pembelajaran otentik yaitu pembelajaran yang memperkenankan siswa untuk 

mempelajari konteks bermakna. Siswa mengembangkan keterampilan 

berpikir dan pemecahan masalah yang penting dalam konteks kehidupan 

nyata. 

5) Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran komprehensif dimana 

lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan 

terhadap masalah-masalah autentik termasuk pedalaman materi dari suatu 

topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. 

6) Pembelajaran berbasis kerja adalah model pembelajaran yang memerlukan 

suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat 

kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana 

materi tersebut dipergunakan kembali di dalam tempat kerja. 

7) Pembelajaran berbasis jasa layanan adalah pembelajaran yang memerlukan 

penggunaan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan jasa layanan 

masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa 

layanan tersebut, jadi menekankan hubungan antara pengalaman jasa layanan 

dengan pembelajaran akademis (Nurhadi, 2003:55). 

 

2.1.5 Hasil Belajar 
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       Dalam melakukan kegiatan belajar terjadi proses berpikir yang melibatkan 

kegiatan mental, terjadi penyusunan hubungan informasi – informasi yang 

diterima sehingga timbul suatu pemahaman terhadap materi yang diberikan. 

Dengan adanya pemahaman dan penguasaan yang didapat setelah melalui proses 

belajar mengajar maka siswa telah memahami suatu perubahan dari yang tidak 

diketahui menjadi diketahui. Perubahan inilah yang disebut dengan hasil belajar. 

       Menurut Mulyono Abdurrahman (1999:37) hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Sedangkan menurut Agus 

Suprijono (2009:5) menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola–pola perbuatan, 

nilai–nilai, pengertian–pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan ketrampilan. Hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

       Menurut Bloom dalam Agus Suprijono (2009:6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kogntif adalah 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, menguraikan, mengorganisasikan, dan 

menilai. Domain afektif adalah sikap menerima, memberikan respon, nilai, 

organisasi, dan karakterisasi. Domain psikomotor meliputi ketrampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial, dan sebagainya. 

        Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan yang dicapai siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang 

ditempuh selama kurun waktu tertentu berdasarkan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. 

 

2.1.6 Metode 
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       Menurut Dewi Salma Prawiradilaga (2007:18) metode adalah cara atau teknik 

yang dianggap jitu untuk menyampaikan materi ajar. Menurut Wina Sanjaya 

(2007:145) metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan 

strategi yang telah ditetapkan.  

       Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang 

peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran 

sangat tergantung pada calon guru menggunakan metode pembelajaran, karena 

suatu strategi pembelajaran hanya dapat diimplementasikan melalui pendekatan 

metode pembelajaran. 

 

2.1.7  Bermain 

       Permainan merupakan salah satu bagian yang diberikan dalam kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani, hal itu dimaksudkan agar tujuan yang 

disebutkan di atas dapat mencapai sasaran. Bermain merupakan suatu alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pelaksanaan pembelajaran pedidikan 

jasmani di SD (Tisnowati Tamat. 2005: 4.1-4.2). 

       Menurut Devi Ari Mariani (2008: 1) Dunia anak adalah dunia bermain, dalam 

kehidupan anak-anak, sebagian besar waktunya dihabiskan dengan aktivitas 

bermain. Filsuf Yunani, Plato, merupakan orang pertama yang menyadari dan 

melihat pentingnya nilai praktis dari bermain. Anak-anak akan lebih mudah 

mempelajari aritmatika melalui situasi bermain. Bermain dapat digunakan sebagai 



 
 

 
 

20 

media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. 

Istilah bermain diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian, 

memberikan informasi, memberikan kesenangan, dan dapat mengembangkan 

imajinasi anak. 

       Menurut Singer (Devi Ari Mariani. 208:4) mengemukakan bahwa bermain 

dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan 

kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya dan mengembangkan kreativitas 

anak. Dengan bermain anak memiliki kemampuan untuk memahami konsep 

secara ilmiah, tanpa paksaan. 

       Berdasarkan penjeasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

bermain adalah salah satu bentuk dari sebuah pembelajaran jasmani yang dapat 

diberikan pada siswa di dalam semua jenjang pendidikan untuk suatu kegiatan 

yang menyenangkan. Selain itu, dengan mengetahui manfaat bermain, diharapkan 

guru dapat melahirkan ide atau gagasan melalui pendekatan bermain untuk 

mengembangkan bermacam-macam aspek perkembagan siswa dalam 

pembelajaran penjas di SD. 

 

2.1.8 Tolak Peluru 

       Menurut Khomsin (2005:108) mengemukakan bahwa tolak peluru diadakkan 

sebagai nomor terpisah untuk putra dan putri dan juga sebagai bagian dari dasa 

lomba dan sapta lomba. Anggapan pengamat pada tolak peluru adalah merupakan 

nomor yang sangat sederhana. Bagaimanapun, teknik menolak dapat juga 
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merupakan persiapan dari seorang atlet untuk mendapatkan tolakan yang besar 

secara keseluruhan. 

       Tolakan adalah suatu gerakan menyalurkan tenaga pada suatu benda yang 

menghasilkan kecepatan pada benda tersebut dan memiliki daya dorong ke muka 

yang kuat, perbedaan dengan melempar terletak pada saat melepaskan bendanya. 

Pada saat menolak, pergelangan tangan tidak bergerak dan tenaga diperoleh dari 

gerakan meluruskan sikut (Mochamad Djumidar A. Widya. 2004:152).  

       Menurut wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (2008:1) Tolak 

Peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik. Atlet tolak peluru melemparkan 

bola besi yang berat sejauh mungkin. 

2.1.8.1  Lapangan Tolak Peluru 

       Lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran yang bergaris tengah 2,135 meter. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lapangan tolak peluru 

(Sumber:http//pics.livejournal.com/mardiyanto/pic/00003xpx/s320x240) 

 

 

2.1.8.2  Bahan Peluru 

       Peluru yang berbentuk bulat terbuat dari logam seperti : besi, tembaga atau 

kuningan yang kuat dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh badan 

organisasi atletik internasional. 
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2.1.8.3  Berat Peluru 

       Berat peluru bermacam-macam. Untuk anak putri 3kg, untuk anak putra 5kg. 

Untuk dewasa putri 4kg, untuk dewasa putra 7,257kg. M. Sakir, Genikarsa 

(1989:85). 

2.1.8.4  Cara memegang peluru 

       Cara memegang peluru tidak seperti memegang pasir. Melainkan, letakkan 

peluru pada pangkal jari-jari. Peluru diletakkan pada empat jari (tiga jari dan ibu 

jari, dengan sedikit ditekuknya dibawahnya. Tetapi jari kelingking agak kedalam 

sedikit. Demikian juga ibu jari, maksudnya agar peluru tidak sampai jatuh dari 

cengkeraman jari-jari. 

  

Gambar 2. Cara memegang peluru 

(Sumber:http://3.bp.blogspot.com/_CrutrqW7wms/SU89ol_Zizl/AAAAAAAAA

Ak/TwzcC_jAXpE/s1600/IMG_0003.jpg) 

 

2.1.8.5  Cara menolak peluru :  

1) Posisi badan menyampingi sektor tolakan 

2) Kaki dibuka, telapak kaki sejajar 

3) Letakkan peluru dibawah telinga depan 
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4) Setelah semuanya betul sesuai dengan petunjuk, maka ayun-ayunkan badan 

disertai dengan gerakan kaki dan tangan untuk mendapatkan keseimbangan 

badan. Badan agak membungkuk. 

5) Setelah mendapat keseimbangan tolaklah peluru dengan mengarah atas 

depan, kaki melangkah ke depan dengan posisi badan menghadap ke sektor. 

6) Luruskan tanganmu dengan mengerahkan tenaga. 

 

Gambar 3.  Cara Menolak. 

(Sumber : Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) 

 

2.1.8.6  Teknik tolak peluru 

       Adapun teknik dasar tolak peluru terdiri dari : 

1) Teknik Meluncur, dengan langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut : (1) 

persiapan, siswa berdiri di belakang ring dengan punggung menghadap arah 

lemparan. Berat badan ditumpukan pada kaki kanan (untuk pelempar bertangan 

kanan), dan melihat ke belakang. Siswa memegang peluru di bawah dagu dan 

mengangkat tangan kiri, (2) meluncur, siswa menekukkan kaki kanan dan 

mengangkat badan untuk bersiap-siap meluncur ke belakang melintasi ring. 

Siswa menendangkan kaki kiri ke belakang, dan secara serentak kaki kanan 

digerakkan ke arah pusat ring. Badan tetap dirundukkan. Pada akhir gerakan 

meluncur,nsiswa menarik kaki kanan dibawah tubuh dan menempatkan kaki 
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kiri di depan longkaran. Pada akhir gerakan meluncur, badan tetap 

memiringkan ke arah belakang ring, (3) tolakan, siswa memulai tolakan dengan 

gerakan berputar pada kaki kanan ke arah sektor lemparan. Pinggul diputar, 

dada didorong ke depan, dan tubuh diangkat ke depan. Sisi kanan tubuh 

berputar ke depan  mengelilingi kaki kiri yang diluruskan, dan pelurusan 

tangan dan jari yang melempar menyelesaikan tolakan. Setelah peluru 

meninggalkan tangan kiri, kaki berbalik untuk menghentikan siswa agar tidak 

terjatuh ke depan ring dan mengakibatkan pelanggaran. Gerakan ini disebut 

reverse. 

2)  Teknik Berputar, merupakan putaran gaya lempar cakram yang dilakukan 

sebelum gerakan menolak peluru. Teknik ini menggunakan footwork pelempar 

cakram pada 2/3 awal lemparan. Gerakan menolak menirukan gerakan gerakan 

yang digunakan dalam teknik meluncur. Siswa berdiri dengan kaki 

direnggangkan selebar jarak bahu di belakang ring dengan punggung 

meenghadap arah lemparan. Siswa memegang peluru di leher. Kaki sedikit 

ditekukkan, dan pandangan serta tangan yang bebas di arahkan ke 

belakang.adapun langkah-langkahnya : (1) putaran, siswa berputar pada 

jantung, kedua telapak kaki ke arah lemparan. Dengan terus berputar pada kaki 

kiri, siswa kemudiaan bergerak melintasi ring. Posisi tolakan yang terjadi pada 

akhir putaran sama dengan teknik meluncur. Kaki kanan ditekukkan dan kaki 

kiri dijulurkan ke depan. Badan ditekukkan pada pinggul ke arah belakang 

ring, (2) tolakan, kedua kaki berputar dan diluruskan ke atas, menggerakan 

pinggul dan dada ke arah lemparan. Tolakan diselesaikan dengan meluruskan 
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tangan dan jari. Setelah peluru meninggalkan tangan, siswa sering melakukan 

gerakan reverse dengan cara yang sama dengan teknik meluncur. 

 

2.1.9 Hakikat Modifikasi Pembelajaran Penjas 

       Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara 

keseluruhan. Pendidikan sebagai proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memberi 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, perceptual, kognitif, 

sosial dan emosional. (Depdiknas: 2003) 

       Penyelenggaran program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu, “Development 

Appropriate Practice“ (DAP). Artinya adalah tugas ajar yang diberikan harus 

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajarnya. Tugas ajar yang sesuai 

ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik 

setiap individu serta mendorongnya kearah perubahan yang lebih baik. 

 

2.1.9.1  Pengertian Modifikasi 



 
 

 
 

26 

       Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar pembelajaran mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP, termasuk 

didalamnya “body scaling” atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan 

prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran penjas. Esensi modifikasi adalah 

menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, 

mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi 

bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat yang lebih 

tinggi. Bahagia dan Suherman (2000: 1) 

       Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. 

Mengenai pengertian modifikasi, Bahagia (2010:13), mengemukakan bahwa 

modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan 

penyesuaian-penyesuaianbaik dalamsegi fisik material (fasilitas dan 

perlengkapan) maupun dalam tujuan dan cara (metoda,gaya, pendekatan,aturan 

serta penilaian).  

       Dari pernyataan diatas mengenai pengertian modifikasi, modifikasi 

merupakan suatu usaha perubahan yang dilakukan berupa penyesuaian-

penyesuaian baik dalam bentuk fasilitas dan perlengkapan atau dalam metoda, 

gaya, pendekatan, aturan serta penilaian. Apabila modifikasi dikaitkan dengan 

pembelajaran pendidikan jasmani mempunyai makna yang cukup luas, baik 

modifikasi dalam bentuk benda atau kecakapan yang dimiliki siswa. Pelaksanaan 

modifikasi sangat diperlukan bagi setiap guru sebagai salh satu alternatif atau 
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solusi mengatasi permasalahan yang terjadi dalamproses pembelajaran pendidikan 

jasmani, modifikasi merupakan implementasi yang sangat berintegrasi dengan 

aspek pendidikan lainnya. 

 

2.1.9.2  Tujuan Modifikasi 

       Tujuan modifikasi menurut Lutan (1988) yang dikutip Bahagia (2010: 5), 

bahwa : Modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan 

tujuan agar: (1) Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. (2) 

Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. (3) Siswa dapat 

melakukan pola gerak secara benar.  

       Sedangkan tujuan Modifikasi menurut Bahagia dan Suherman (2000:2), 

sebagai berikut: (1) Modifikasi Tujuan Pembelajaran, (2) Modifikasi materi 

pembelajaran, (3) Modifikasi lingkungan pembelajaran, dan (4) Modifikasi 

evaluasi pembelajaran.”  

1) Modifikasi Tujuan Pembelajaran. Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan 

dengan tujuan pembelajaran. Modifikasi tujuan materi ini dapat dilakukan 

dengan cara membagi tujuan materi ke dalam tiga komponen, yakni: (1) 

tujuan Perluasan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan bentuk 

dan wujud keterampilan yang dipelajarinya tanpa memperhatikan aspek 

efisiensi dan efektivitas, (2) tujuan penghalusan maksudnya adalah tujuan 

pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan 

kemampuan melakukan efisiensi gerak atau keterampilan yang dipelajarinya, 
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(3) tujuan penerapan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan 

efektivitas gerak atau keterampilan yang dipelajarinya. 

2) Modifikasi Materi Pembelajaran. Modifikasi materi ini dapat diklasifikasikan 

ke dalam: (1) Komponen keterampilan (skill), (2) Klasifikasi Keterampilan 

(skill), (4) Kondisi penampilan, (5) Perluasan jumlah perbedaan respon.  

3) Modifikasi Kondisi Lingkungan Pembelajaran. Modifikasi pembelajaran 

dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan pembelajaran. Modifikasi 

lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa 

klasifikasi seperti diuraikan di bawah ini : (1) Peralatan. Guru dapat 

mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar 

dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk melatih skill itu. 

Misalnya, berat-ringannya, besar-kecilnya, tinggi-rendahnya, panjang-

pendeknya peralatan yang digunakan.  Dengan demikian, pendapat yang telah 

dipaparakan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa untuk mengurangi atau 

menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas gerak yang harus 

dikuasai oleh siswa yaitu dengan cara memodifikasi peralatan, modifikasi 

yang dilakukan oleh penulis disini yaitu memodifikasi peluru yang digunakan 

dalam olahraga tolak peluru. (2) Penataan ruang gerak dalam berlatih. Guru 

dapat mengurangi atau menambah tingkat komfleksitas dan kesulitan tugas 

ajar dengan cara menata ruang gerak siswa dalam berlatih. (3) Jumlah siswa 

yang terlibat. Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat komfleksitas 
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dan kesulitan tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah 

siswa yang terlibat dalam melakukan tugas ajar.  

       Berkaitan dengan modifikasi lingkungan pembelajaran tersebut 

komponen-komponen penting yang dapat dimodifikasi menurut Aussie 

(1996), meliputi: 

1) Ukuran, berat atau bentuk peralatan yang digunakan 

2) Lapangan permainan 

3) Waktu bermain atau lamanya permainan 

4) Peraturan permainan, dan 

5) Jumlah pemain 

       Sedangkan secara operasional Ateng (1992), mengemukakan modifikasi 

permainan sebagai berikut : 

1) Kurangi jumlah pemain dalam setiap regu 

2) Ukuran lapangan diperkecil 

3) Waktu bermain diperpendek 

4) Sesuaikan tingkat kesulitan dengan karakteristik anak 

5) Sederhanakan alat yang digunakan, dan 

6) Ubahlah peraturan menjadi sederhana, sesuai dengan kebutuhan agar 

permainan dapat berjalan dengan lancar. 

       Kondisi lingkungan pembelajaran yang memenuhi syarat untuk cabang 

olahraga tertentu, artinya memodifikasi lingkungan yang ada dan 

menciptakan baru, merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan 
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oleh guru sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kerakteristik dan 

perkembangan siswa. 

4) Modifikasi Evaluasi Pembelajaran. Evaluasi materi maksudnya adalah 

penyusunan aktivitas belajar yang terfokus pada evaluasi skill yang sudah 

dipelajari siswa pada berbagai situasi. Aktivitas evaluasi dapat merubah fokus 

perhatian siswa dari bagaimana seharusnya suatu skill dilakukan menjadi 

bagaimana skill itu digunakan atau apa tujuan skill itu. 

 

2.1.9.3  Esensi modifikasi 

       Minimnya fasilitas dan perlengkapan pendidikan jasmani yang dimiliki 

sekolah-sekolah, menuntut guru penjas untuk lebih kreatif dalam memberdayakan 

dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas sesuai dengan kondisi siswa dan 

sekolahnya. Mengenai esensi modifikasi, Bahagia (2010:3), mengemukakan 

bahwa: “esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang 

potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya.” 

       Sedangkan esensi modifikasi menurut Aussi (1996) yang dikutip Bahagia 

(2010:5), menyatakan bahwa mengembangkan modifikasi di Australia dengan 

pertimbangan: (1) anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional 

seperti orang dewasa, (2) berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang 

dimodifikasi akan mengurangi cedera pada anak, (3) olahraga yang dimodifikasi 

akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibanding dengan 

peralatan standard untuk orang dewasa, dan (4) olahraga yang dimodifikasi 
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menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi 

kompetitif. 

       Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat 

digunakan sebagai suatu alternatife pembelajaran pendidikan jasmani. Karena 

pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan karakterisitk 

anak, sehingga anak akan mengikuti pelajaran pendidikan jasmani dengan senang 

dan gembira. 

 

2.1.9.4 Memilih dan mengevaluasi modifikasi permainan dan olahraga 

       Bahagia dan Suherman (2000:16). Terdapat banyak bentuk modifikasi yang 

sudah dikembangkan oleh para guru. Para guru dapat dengan mudah melilih 

aktivitas modifikasi tersebut. Namun demikian memilih modifikasi aktivitas 

belajar yang berprinsip pada DAP mungkin tidak semudah seperti yang kita 

bayangkan. Para guru memerlukan beberapa kriteria untuk mengevaluasi dan 

menentukan pilihannya. Setiap guru akan mempunyai kriteria masing-masing dan 

biasanya bersifat subjektif antara lain:  

1) Mendorong Partisipasi Maksimal. Apakah modifikasi itu dapat mendorong 

atau meningkatkan partisipasi belajar siswa secara maksimal ?. Dua kriteria 

yang sering digunakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah jumlah waktu 

aktif belajar dan kesempatan melakukan pengulangan. 

2) Memperhatikan keselamatan. Keselamatan merupakan faktor penting dalam 

mengevaluasi permainan atau modifikasinya. Hampir semua permainan 

mempunyai resiko terhadap keselamatan. Namun, tingkat resiko keselamatan 
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ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Demikian juga 

anak harus diajarkan menjaga keselamatan bagi dirinya dan orang lain selama 

melakukan permainan sesuai dengan tingkat perkembangan belajarnya. 

3) Mengajar efektivitas dan efisiensi gerak. Apakah modifikasi itu dapat 

meningkatkan efektivitas penggunaan skill dan strategi yang sudah dimiliki 

anak? Usahakan agar modifikasi permainan tidak hanya menyenangkan tetapi 

juga mengajar anak bagaimana melakukan skill atau strategi secara aktif. 

Modifikasi memang perlu menyenangkan dan mengajar anak untuk belajar 

mentaati peraturan serta belajar memainkan peraturan yang berbedabeda. 

4) Memenuhi tututan perbedaan kemampuan anak. Apakah modifikasi itu 

memenuhi tuntutan perbedaan kemampuan individu? Apakah peralatan yang 

diperlukan tersedia serta bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan anak 

yang akan belajarnya? Modifikasi permainan termasuk olahraga akan lebih 

baik manakala mampu menjawab “ya” terhadap pertanyaan diatas. Permainan 

pada kelas yang sama mungkin akan menggunakan jumlah dan ukuran 

peralatan yang berbeda-beda. Meskipun permainan lebih terfokus pada 

sebuah strategi tertentu, namun modifikasi permainan yang disesuaikan 

dengan variasi perbedaan kemampuan siswa tersebut harus pula memiliki 

variasi komfleksitas strategi atau peraturannya. 

5) Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah modifikasi 

permainan sesuai dan didasarkan pada konsep pertumbuhan dan 

perkembangan anak?. Seringkali anak tidak memahami peraturan atau tidak 

aktif terlibat melakukannya. Keadaan ini seringkali disebabkan oleh kurang 
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terpenuhinya persyaratan anak, baik pada aspek fisik, skill maupun 

konsepnya. 

6) Memperkuat keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya. Aktivitas 

permainan seringkali dijadikan aktivitas penerapan. Untuk itu modifikasi 

permainan akan lebih baik apabila ditujukan untuk meningkatkan penguasaan 

keterampilan,konsep, atau strategi yang sudah dipelajari sebelumnya oleh 

siswa. 

7) Meningkatkan perkembangan emosional dan sosial. Modifikasi permainan 

diharapkan dapat meningkatkan perkembangan emosional dan sosial anak ke 

arah positif.  

 

2.1.10 Bola Karet 

       Bola yang dipergunakan untuk pembelajaran tolak peluru melalui pendekatan 

metode bermain menggunakan bola karet. Bola tersebut terbuat dari ijuk atau 

sabut kelapa yang dicampur dengan karet, dan lapisan luarnya dbungkus dengan 

kulit. Bila tidak ada bola semacam itu, dapat diganti dengan bola kasti. Beratnya 

antara 80 sampai 100 gram, sedang kelilingnya antara 19 sampai 22 cm. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

       Penelitian  ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (classroom action  

research)  menurut  Agus Kristiyanto (2010:1) penelitian tindakan kelas 

merupakan sebuah prosedur metodologis yang sebenarnya bukan sama sekali 

baru, PTK bukanlah “barang baru”. PTK telah banyak dipraktekkan sebagai 

sebuah langkah sistematis untuk memecahkan permasalahan praktis, terutama 

masalah – masalah yang berkaitan dengan persoalan pembelajaran pendidikan 

jasmani di kelas. Menurut Pardjono, dkk (2007:12) penelitian tindakan kelas 

adalah salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Dalam penelitian ini guru 

diberdayakan dari sudut pengembangan profesionalitas sedangkan siswa 

mendapat manfaat dari upaya guru karena mendapat layanan yang lebih baik 

karena dampak dari meningkatnya kualitas pembelajarannya. Urgensi pelaksanaan 

tindakan kelas adalah guru merupakan  agent of change yang harus senantiasa 

melakukan perubahan dan peningkatan profesionalitas Pardjono, (2007:13). 

 

3.2 Subjek Penelitian 

       Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah guru penjasorkes SD Negeri 

2 Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 

2011/2012. 



 
 

 
 

35 

3.3 Objek Penelitian 

       Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas V SD 

Negeri 2 Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

 

3.4 Waktu Penelitian 

       Waktu penelitian ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu pada saat siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja melakukan 

pelajaran penjas. Penelitian ini dilaksanakan minimal 2 siklus, yaitu siklus 

pertama pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 dan siklus ke dua dilaksanakan 

pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012. 

 

3.5 Lokasi  Penelitian 

       Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri 2 Patikraja yang beralamatkan di Jalan 

Lapangan No. 8, Patikraja. Kecamatan Patikraja.  

 

3.6 Prosedur Penelitian 

       Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi tiga (3) tahap, yaitu : 

3.6.1 Pra siklus 

3.6.1.1 Tahap Perencanaan 

Perencanaan dalam kegiatan penelitian ini adalah : 

1) Menentukan kelas sebagai subjek penelitian, dalam penelitian, kelas V. 

2) Menentukan materi pembelajaran yaitu tolak peluru. 
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3) Menyusun alat evaluasi untuk pengambilan data. 

4) Menyiapkan skenario pembelajaran. 

5) Menyusun lembar observasi. 

3.6.1.2 Tahap Pelaksanaan 

1) Pendahuluan. Disetiap pertemuan pembelajaran selalu diawali dengan 

pendahuluan yang kegiatannya antara lain : (1) menyiapkan siswa dalam 

bentuk barisan, (2) memimpin berdoa, (3) melakukan presensi siswa, (4) 

menginformasikan tujuan pembelajaran, (5) menginformasikan materi 

pembelajaran, (5) memimpin pemanasan. 

2) Kegiatan Inti. Kegiatan inti terdiri dari : 

(1) Latihan. Pada pembelajaran tolak peluru pada pertemuan pertama masih 

menggunakan metode yang konvensional, yaitu melalui pendekatan 

teknik. Siswa langsung dikenalkan dengan peluru yang sebenarnya. 

Dengan urutan pemberian materinya adalah : 

1) Cara memegang 

2) Sikap awal 

3) Sikap menolak 

4) Sikap akhir atau gerak lanjutan. 

(2) Penilaian. Sebelum kegiatan latihan diakhiri, diadakan penilaian unjuk 

kerja tolak peluru. 

3) Penutup. Sebelum pemSbelajaran berakhir siswa dibariskan dan dipresensi. 
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3.6.1.3 Pengamatan 

       Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung oleh 

pengamat atau observer, yaitu rekan sesama guru pendidikan jasmani yang 

dijadikan sebagai kolaborator, mengadakan pemantauan jalannya proses 

pembelajarannya. Kolaorator mencatat hal-hal penting yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disediakan. Setelah proses pembelajaran selesai peneliti dan kolaborator 

mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan kegiatan yang baru saja 

berlangsung. Dalam pertemuan ini dievaluasi tentang kelemahan dan kelebihan 

jalannya proses pembelajaran. Penelitian dan kolaborator saling bertukar pikiran, 

memberikan masukkan untuk perbaiki tindakan berikutnya. 

3.6.1.4 Refleksi 

       Refleksi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari melaksanakan 

tindakan, dianalisis untuk menentukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. 

Dan menjadi bahan perencanaan dalam siklus I. 

3.6.2  Siklus I 

3.6.2.1 Tahap Perencanaan 

       Kegiatan perencanaan berdasarkan hasil refleksi pada pertemuan pertama. 

3.6.2.2 Tahap Pelaksanaan 

1) Pedahuluan. Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan siswa, memimpin 

berdoa, mempresensi, dan menginformasikan hasil refleksi pada pertemuan 

pertama, menyampaikan kompetensi dasar, tujuan yang hendak dicapai, materi 
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pembelajaran, dan metode pembelajaran dengan pendekatan bermain, memberi 

semangat agar tingkat motivasinya meningkat, dan memimpin pemanasan. 

2) Kegiatan Inti.Kegiatan inti terdiri dari : 

(1) Latihan. Dalam kegiatan inti ini dilaksanakan pembelajaran tolak peluru 

dengan pendekatan bermain. Bentuk materi dalam pendekatan bermain ini 

adalah bermain menolak bola ke sasaran papan yang dibuat lingkaran. 

Siswa dibariskan menjadi 4 berbanjar dengan menghadapi setiap sasaran 

papan lingkaran yang disediakan di depannya. Setiap siswa diberi bola 

karet, kemudian siswa yang berada di barisan paling depan, dengan 

menuggu aba-aba, siswa menolak bola dengan sasaran papan lingkaran. 

Siswa yang sudah melakukan tolakan, berpindah ke barisan yang paling 

belakang, dan bergantian dengan barisan yang dibelakangnya sampai 

semua siswa melakukannya. Siswa minimal melakukan tolakkan minimal 

10 kali secara bergantian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Lapangan permainan menolak bola ke sasaran papan 
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Keterangan : 

           : Siswa 

           :     :Papan Sasaran  

 

           : Garis Batas 

(2) Penilaian. Sebelum kegiatan latihan diakhiri, diadakan penilaian 

unjuk kerja tolak peluru. 

3) Penutup. Sebelum pembelajaran berakhir siswa  tetap pada barisannya, dan 

mengambil posisi duduk. Siswa kemudian diberi permainan sebagai 

pendinginan, yaitu permainan “tebak kata”. Permainan ini dilakukan dengan 

cara menuliskan kata yang dibisikan dari gurunya kemudian disampaikan  

dengan cara dituliskan di punggung teman yang berada di depannya dengan 

waktu yang telah ditentukan. Permainan ini dilombakan oleh masing-masing 

banjar atau kelompok. 

  

 

 

 

 

Gambar 5. Permainan tebak kata 

Keterangan : 

              : Siswa (Kelompok A) 

              : Siswa (Kelompok B) 

               : Guru 

 
 

Kelompok A 

 
 

1.          2.           3.          4.            5.          6.          
7. 

 

                        1.           2.         3.            4.            5.          6.         7. 

 

Kelompok B 

Kelompok B 



 
 

 
 

40 

3.6.2.3 Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan bersama dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran oleh kolaborator.  

3.6.2.4 Refleksi 

Analisis dilakukan atas data yang telah diperoleh dan digunakan sebagai 

bahan refleksi. Refleksi dilakukan dengan melihat kenaikan hasil belajar 

untuk dijadikan tahap perencanaan pada pembelajaran siklus II. Bila hasil 

belajar masih rendah akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 

3.6.3  Siklus II 

3.6.3.1 Tahap Perencanaan 

1) Melakukan diskusi tentang hasil refleksi siklus I dengan kolaborator untuk 

merumuskan tindakan solusinya yaitu bermain menolakkan bola dengan 

sasaran ring. 

2) Melakukkan tindakan solusi sesuai hasil refleksi siklus I 

3.6.3.2 Tahap Pelaksanaan 

1) Pendahuluan. Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan siswa, memimpin 

berdoa, mempresensi, menginformasikan hasil refleksi pada pertemuan 

pertama, menyampaikan kompetensi dasar, tujuan yang hendak dicapai, materi 

pembelajaran, dan metode pembelajaran dengan pendekatan bermain, member 

semangat agar hasil belajarnya meningkat, dan memimpin pemanasan. 

2) Kegiatan Inti.  

(1) Latihan. Dalam kegiatan inti ini dilaksanakan pembelajaran tolak peluru 

dengan pendekatan bermain menolakkan bola dengan sasaran ring . Bentuk 
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materi dalam pendekatan bermain ini adalah berlomba menolak bola ke 

sasaran ring. Siswa bermain menolakkan bola karet ke arah sasaran ring 

yang telah dibuat di tengah lingkaran yang kurang lebih berdiameter 5 

meter dan tinggi ring 2 meter. Siswa berusaha memasukkan bola sebanyak-

banyaknya ke ring. Siswa berada melingkari ring dengan berdiri di 

belakang garis lingkaran yang telah dibuat dan setiap siswa diberi bola. 

Dengan diberi waktu yang ditentukan, siswa berlomba memasukkan bola 

ke ring dengan cara menolak. 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 6. Lapangan permainan menolak bola ke sasaran ring 

Keterangan : 

            : Siswa 

            : Ring 

 

3) Penilaian. Sebelum kegiatan latihan diakhiri, diadakan penilaian unjuk 

kerja tolak peluru. 

4) Penutup. Sebelum pembelajaran berakhir siswa  tetap pada barisannya, dan 

mengambil posisi duduk. Siswa kemudian beri permainan sebagai pendinginan, 
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yaitu permainan “tebak kata”. Permainan ini dilakukan dengan cara 

menuliskan kata yang dibisikan dari gurunya kemudian disampaikan  dengan 

cara dituliskan di punggung teman yang berada di depannya dengan waktu 

yang telah ditentukan. Permainan ini dilombakan oleh masing-masing banjar 

atau kelompok. 

  

 

 

 

 

Gambar 7. Permainan tebak kata 

Keterangan : 

              : Siswa (Kelompok A) 

              : Siswa (Kelompok B) 

               : Guru 

               : Garis Batas 

3.6.3.3 Observasi 

       Pelaksanaan observasi dilakukan bersama dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran oleh kolaborator untuk mengumpulkan data kualitatif. 

3.6.3.4 Refleksi 

       Analisis dilakukkan atas data yang telah diperoleh dan digunakkan sebagai 

bahan refleksi. Refleksi dilakukan dengan melihat kenaikan tingkat hasil belajar 

siklus II. Data kemudian dibandingkan antara data awal, data siklus I, dan data 

siklus II. 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

       Menurut Rachman (1999:71), bahwa penelitian di samping menggunakan 

metode yang tepat juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang 

relevan. Metode yang diguakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan (observation) 

       Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau 

pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera. 

Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap (Arikunto, 1997:128). Dalam penelitian ini peneliti 

mengamati secara langsung tentang peningkatan hasil belajar tolak peluru 

melalui pendekatan metode bermain bola karet pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Patikraja, dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman 

observasi dan catatan. 

2. Dokumentasi 

       Teknik atau studi dokumentasi adalah metode untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, dan sebagainya. Penelitian ini memerlukan dokumen-dokumen 

atau arsip yang dapat memberikan keterangan dengan jelas mengenai 

peningkatan hasil belajar tolak peluru melalui pendekatan metode bermain bola 

karet pada siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja, Kabupaten Banyumas. 
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3.8 Instrumen Pengumpulan Data 

       Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi atau 

pengamatan terhadap guru dan murid yang dapat digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan proses pembelajaran tolak peluru. Data yang diperlukan dalam 

penelitian tindakan kelas ini berupa catatan tentang hasil pengamatan, penilaian, 

dan dokumentasi yang terekam selama proses pembelajaran berlangsung 

kemudian diolah  dan disimpulkan. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis 

deskriptif berbentuk persentase. Dalam penelitian ini data berasal dari observer 

yang terkait langsung dalm proses belajar mengajar. Dalam pengolahan data, 

persentase diperoleh dengan rumus dari Muhamad Ali (1987:184) yaitu :  

NP = n x 100 

N 

 Keterangan :  

   NP = Nilai dalam % 

     n  = Adalah nilai yang diperoleh 

    N  = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 
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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal 

       Berdasarkan data yang diperoleh sebelum penelitian, kondisi awal siswa kelas 

V SD Negeri 2 Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Tahun 

Pelajaran 2011/2012 dari hasil penilaian pelaksanaan pra siklus penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata siswa memiliki kemampuan yang 

masih rendah. Banyak siswa yang nilainya belum tuntas. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel data hasil penelitian berikut : 

Tabel 1. Hasil rata-rata nilai pra siklus 

No Aspek  Rata-rata Nilai 

1 Psikomotor 48,96 

2 Afektif  51,17 

3 Kognitif 48,33 

4 Nilai Akhir 49,49 

  (Sumber : Hasil Analisis Penelitian) 

 

4.1.2 Deskripsi Siklus I 

4.1.2.1 Perencanaan Tindakan 

       Perencanaan tindakan sebaiknya dilakukan setiap sebelum melaksanakan 

tindakan siklus I, hal ini dilakukan agar pada saat pelaksanaan berjalan dengan 
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lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.  Perencanaan dalam siklus I adalah 

sebagai berikut :  

1. Melakukan identifikasi masalah dengan kolaborator dalam hal ini diadakan 

diskusi tentang rendahnya hasil belajar tolak peluru yang diperoleh siswa kelas 

V SD Negeri 2 Patikraja UPK Patikraja sebagai subjek penelitian dan untuk 

mengambil langkah-langkah guna mengatasi hal tersebut. Diperoleh metode 

pendekatan modifikasi. 

2. Merumuskan tindakan solusi dengan merencanakan pembelajaran tolak peluru 

dengan pendekatan modifikasi bermain menolakkan bola  dengan sasaran ring 

dan menolak bola ke sasaran papan yang dibuat lingkaran. 

3. Menyiapkan alat yang digunakan, berupa  bola karet, ring (simpai), bambu, 

papan yang dibuat lingkaran, kapur. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus I 

       Pelaksanaan siklus I pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di SD Negeri 2 

Patikraja dengan jumlah objek penelitian 30 siswa. Melaksanakan pembelajaran 

tolak  peluru awalan samping dalam bentuk modifikasi bermain menolak bola 

dengan sasaran ring dan menolak bola dengan sasaran papan yang dibuat 

lingkaran. Modifikasi pada permainan ini menekankan pada sikap awal, sikap 

menolak, dan sikap akhir, dengan rincian  pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pendahuluan. Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) guru 

membariskan siswa menjadi 4 bersaf, (2) guru memimpin berdoa, (3) guru 

memberikan apersepsi dengan menceritakan kegiatan bermain menolak bola ke 
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sasaran ring dan menolak bola ke sasaran papan yang dibuat lingkaran, (4) 

guru mempresensi siswanya, (5) pemanasan. 

2) Kegiatan Inti. Bermain menolak bola dengan sasaran papan yang dibuat 

lingkaran. Aturan permainannya adalah sebagai berikut : (1) guru membawa 

siswa ke lapangan yang sesungguhnya dengan formasi 4 berbanjar, (2) setiap 

banjar disediakan 1 alat peraga sebagai alat pembelajaran berupa papan 

lemparan yang dibuat lingkaran, (3) jarak papan lemparan dari garis tolakan 

sejauh 2 meter, (4) tinggi papan lemparan 2 meter, (5) setiap banjar, disediakan 

10 buah bola karet, (6) guru memerintahkan setiap siswanya menolak bola 

sebanyak 10 kali, dengan cara bergantian dengan awalan menyamping, (7) 

guru memberikan contoh gerakan, (8) guru mengkoreksi gerakan yang 

dilakukan siswa saat menolak, (9) guru memotivasi agar pelaksanaan kegiatan 

ini meriah, (10) guru mengadakan penilaian hasil belajar tolak peluru awalan 

samping. 

3) Penutup. Dimulai dengan : (1) siswa tetap dalam formasi berbanjar untuk 

melakukan pendinginan berupa permainan, (2) siswa tetap dalam posisi duduk 

berbanjar, (3) guru menugaskan siswa satu permainan yaitu “tebak kata” 

dengan cara menulis kata di punggung teman yang berada di depannya, dan 

tidak diketahui oleh teman yang lain, (4) permainan ini dilaksanakan oleh 

masing-masing banjar atau kelompok. 
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4.1.2.3 Observasi 

       Hasil pengamatan yang dilakukan kolaborator terhadap proses pembelajaran, 

setiap kemajuan yang terjadi baik pada siswa maupun suasana kelas dicatat dan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP 

2) Siswa masih mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan menolakkan bola 

3) Suasana kelas selama proses pembelajaran menyenangkan, saling berebut bola 

dan berlomba menolakkan bola mengenai sasaran. 

4.1.2.4 Refleksi 

       Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, peneliti dan kolaborator melakukan 

relfeksi sebagai berikut : 

1) Guru masih merasa kesulitan dalam menyampaikan tugas-tugas yang harus 

dilakukan siswa. 

2) Sebagian siswa merasa kesulitan dalam melakukan menolakkan bola sampai 

mengenai sasaran. 

3) Formasi siswa yang kurang tepat sehingga banyak waktu yang terbuang 

sehingga frekuensinya siswa melakukkan tindakan berkurang. 

4) Guru menemukan modifikasi dengan menolakkan bola dengan sasaran ring. 

Dari hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan siklus I diperoleh data nilai rata-

rata siswa sebagai berikut : 
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Tabel 2. Hasil rata-rata nilai siklus I 

No Aspek  Rata-rata Nilai 

1 Psikomotor 58,96 

2 Afektif  68,17 

3 Kognitif 61,88 

4 Nilai Akhir 63,00 

 (Sumber : Hasil Analisis Penelitian) 

       Dari hasil analisis pelaksanaan siklus I, terjadi peningkatan rata nilai siswa 

SD Negeri 2 Patikraja. Pada pra siklus rata nilai siswa adalah  49,49 dan setelah 

pelaksanaan siklus I rata-rata nilai siswa menjadi 63, tetapi peningkatan tersebut 

belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal. Hanya 3 (9,38%) siswa dari 30 

siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan, sehingga 

peneliti perlu mengoptimalkan alat pembelajaran dan efektifitas siswa dalam 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar maksimal  di siklus II. 

 

4.1.3 Deskripsi Sikuls II  

4.1.3.1 Perencanaan Tindakan 

       Dari hasil identifikasi permasalahan pada siklus I bersama dengan 

kolaborator, maka perlu dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan hasil 

belajar tolak peluru awalan samping. Pada siklus II ini ada perubahan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru Penjasorkes. Perubahan yang dilakukan 

peneiliti yaitu, pada siklus pertama sasaran untuk pembelajaran adalah papan yang 

dibuat lingkaran yang dipasang di atas bambu. Sedangkan pada siklus II ini 
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sasaran yang digunakan untuk proses pembelajaran yaitu lingkaran besar yang 

menyerupai ring yang di pasang di atas bambu. perencanaan siklus II adalah 

sebagai berikut : 

1) Melakukan identifikasi masalah dengan kolaborator dalam hal ini diadakan 

diskusi tentang rendahnya hasil belajar tolak peluru awalan samping yang 

diperoleh siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja UPK Patikraja sebagai subjek 

penelitian pada siklus I, maka perlu mengambil langkah-langkah guna 

meningkatkan hasil belajar tolak peluru. Diperoleh metode pendekatan 

modifikasi bermain menolakkan bola ke sasaran ring. 

2) Merumuskan tindakan solusi dengan merencanakan pembelajaran tolak peluru 

dengan pendekatan modifikasi bermain menolakkan bola dengan sasaran ring. 

3) Menyiapkan alat yang akan digunakan, berupa ring (simpai), bola karet, 

bambu, kapur. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Siklus II 

       Pelaksanaan siklus I pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 di SD Negeri 2 

Patikraja dengan jumlah objek penelitian 30 siswa. Melaksanakan pembelajaran 

tolak peluru awalan samping dalam bentuk modifikasi bermain menolakkan bola 

dengan sasaran ring. Modifikasi menolakkan bola sasaran ring ini menekankan 

pada sikap awal, sikap menolak, dan sikap akhir, dengan rincian pelaksanaan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Pendahuluan. Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) guru 

membariskan siswa menjadi 4 bersaf, (2) guru memimpin berdoa, (3) guru 

memberikan apersepsi dengan menceritakan kegiatan bermain menolak bola ke 
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sasaran ring dan menolak bola ke sasaran papan yang dibuat lingkaran, (4) 

guru mempresensi siswanya, (5) pemanasan. 

2) Kegiatan Inti. Bermain menolak bola dengan sasaran ring, peraturannya 

sebagai berikut : (1) guru membawa siswa ke lapangan yang disana sudah 

dibuat dengan bentuk lapangan lingkaran dan ring yang berada di tengah-

tengah lingkaran tersebut, (2) guru memerintahkan siswa mengelilingi 

lingkaran, (3) guru memberikan 1 bola pada setiap siswa, (4) guru 

memerintahkan siswanya untuk melempar bola  ke ring yang ada di depannya 

dengan cara menolak, (5) guru memberikan contoh gerakan, (6) guru 

mengkoreksi gerakan yang dilakukan siswa, (7) siswa berlomba  memasukan 

bola sebanyak mumgkin ke ring dengan cara menolak dengan awalan 

menyamping, (8) guru memotivasi agar pelaksanaan kegiatan ini meriah, (9) 

guru mengadakan penilaian hasil belajar  tolak peluru awalan samping. 

3) Penutup. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) siswa tetap dalam 

formasi berbanjar untuk melakukan pendinginan berupa permainan, (2) siswa 

tetap dalam posisi duduk berbanjar, (4) guru menugaskan siswa satu permainan 

yaitu “tebak kata” dengan cara menulis kata di punggung teman yang berada di 

depannya, dan tidak diketahui oleh teman yang lain, (5) permainan ini 

dilaksanakan oleh masing-masing banjar atau kelompok. 

4.1.3.3  Observasi 

       Hasil pengamatan yang dilakukan kolaborator terhadap proses pembelajaran, 

setiap kemajuan yang terjadi, baik pada siswa maupun suasana kelas dicatat dan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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1) Guru merasa berhasil dalam penyampaian tujuan pembelajaran tolak peluru. 

2) Siswa merasa senang dan gembira mengikuti proses pembelajaran 

3) Suasana kelas selama proses pembelajaran menyenangkan. 

4) Siswa lebih mengerti teknik menolak dengan baik dan benar. 

4.1.3.4 Refleksi 

       Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan kolaborator melakukan refleksi 

sebagai berikut :  

1) Guru lebih jelas dalam menyampaikan tugas-tugas yang harus dilakukan siswa 

2) Proses pembelajaran lebih menyenangkan. 

3) Frekuensi siswa dalam melakukan kegiatan bertambah. 

       Dari hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan siklus II diperoleh data nilai rata-

rata siswa sebagai berikut : 

 Tabel 3. Hasil rata-rata nilai siklus II 

No Aspek  Rata-rata Nilai 

1 Psikomotor 72,71 

2 Afektif  71,67 

3 Kognitif 75,21 

4 Nilai Akhir 73,19 

(Sumber : Hasil Analisis Penelitian) 

       Dari hasil analisis pelaksanaan siklus II, terjadi peningkatan rata-rata nilai 

siswa SD Negeri 2 Patikraja. Pada siklus I rata-rata nilai siswa adalah 63 dan 

setelah pelaksanaan siklus II rata-rata nilai siswa menjadi 73,19. Dari hasil yang 
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didapat dari pelaksanaan siklus II terlihat adanya pningkatan rata-rata nilai siswa 

yang mencapai batas KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. Berdasarkan indikator 

yang telah ditetapkan pada siklus II, menunjukkan bahwa indikator tersebut sudah 

melampaui KKM dibuktikan dengan 22 (68,75%) siswa dari 30 siswa SD Negeri 

2 Patikraja telah mencapai KKM dan 8 (31,25%) siswa dari 30 siswa belum 

mencapai KKM. 

 

4.2       Hasil Pembahasan Tiap Siklus dan Antar Siklus 

4.2.1 Pembahasan Siklus I 

       Hasil penilaian kondisi awal yang menunjukan kemampuan siswa melakukan 

gerakan tolak peluru yang rendah, peneliti mencoba menerapkan metode 

pembelajaran dengan pendekatan modifikasi menggunakan bola. Kelemahan 

siswa yang mengakibatkan nilai rendah adalah tidak sebandingnya kekuatan otot 

lengan siswa dengan berat peluru, sehingga siswa merasa kesulitan dalam cara 

memegang peluru, sikap awalan yang asal-asalan, cara menolak peluru tidak 

gerakan mendorong peluru tetapi melempar (ada gerakan lecutan pada 

pergelangan tangan) serta tidak diakhiri dengan gerakan lanjutan yang tepat. 

       Pada saat wawancara, siswa menyatakan pembelajaran tolak peluru jarang 

dijumpai di sekolah maupun di masyarakat. Setelah dilaksanakan pembelajaran 

tolak peluru, guru merasa kesulitan dalam penyampaian materi tolak peluru  

walaupun dengan metode sesederhana mungkin Hal ini dibuktikan dengan 

motivasi siswa yang rendah dan prestasi belajar siswa belum mencapai batas 

ketuntasan belajar. 
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       Pada kondisi tersebut, peneliti mencoba menerapkan metode bermain 

menolakkan bola karet ke sasaran berupa papan yang dibentuk lingkaran, dimana 

siswa tidak keberatan terhadap berat bola yang sesuai dengan kekuatan siswa. 

Setelah siswa melakukan gerakan tolak peluru dengan metode bermain ternyata 

terjadi peningkatan prestasi belajar. Data penilaian belum menunjukkan hasil yang 

diharapkan, tetapi terjadi peningkatan dari kondisi awal. Dari hasil penelitian 

dapat diketahui rata-rata nilai unjuk kerja (psikomotor) pada siklus I mengalami 

peningkatan. 

       Nilai pemahaman konsep (kognitif) pada siklus I mengalami peningkatan 

karena pada siklus ini siswa mulai memiliki perhatian atau minat terhadap materi. 

Hal ini terjadi karena siswa merasa lebih mudah melakukan gerakan tolak peluru 

karena diawali dengan latihan yang mudah, menarik, serta beban alat yang ringan. 

Nilai sikap (afektif) juga menunjukan peningkatan hasil belajar. Siswa mulai 

tertarik melakukan gerakan tolak peluru karena siswa merasa gembira dalam 

melakukan tolak peluru. Dari hasil rata-rata nilai siklus I masih banyak  siswa 

yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Ini berarti tujuan pembelajaran 

berdasarkan indikator pencapaian KKM belum tercapai. Maka pembelajaran perlu 

dilanjutkan ke siklus II. 

 

4.2.2 Pembahasan Siklus II 

       Pada siklus II ini siswa melakukan pembelajaran dengan pendekatan 

modifikasi dengan menolakkan bola dengan sasaran ring. Setelah melakukan 

pembelajaran dengan modifikasi menolakkan bola  dengan sasaran ring dilakukan 
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penilaian untuk mengambil data nilai unjuk kerja (psikomotor). Setelah adanya 

perubahan tersebut ternyata ada peningkatan nilai rata-rata unjuk kerja 

(psikomotor). Demikian pula halnya nilai pemahaman konsep (kognitif) juga 

mengalami peningkatan rata-rata nilai. Hal ini terjadi karena terkait dengan 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, yang nampak dalam hasil 

pengamatan menunjukkan 30 siswa mangalami peningkatan nilai hasil 

pembelajarannya dalam materi tolak peluru. Keaktifan siswa ini dipengaruhi oleh 

metode pembelajaran yang menggunakan bermain. Dengan bermain ini siswa 

semakin paham dengan konsep gerak tolak peluru, selain itu juga karena selama 

pembelajaran berlangsung suasana lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

       Kondisi ini mendorong pula sikap siswa dalam mengikuti proses  

pembelajaran.  Nampak pada peningkatan nilai rata-rata sikap (afektif) pada siklus 

ini. Dari ketiga aspek penilaian menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar pada 

siklus  II telah mencapai batas KKM dan hanya sedikit siswa yang belum mencpai 

KKM.  

4.2.3 Hasil Penelitian 

       Pendekatan dengan metode modifikasi pada pembelajaran tolak peluru 

awalan samping dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 

Patikraja UPK Patikraja. Pada kondisi awal (pra siklus) rata-rata nilai unjuk kerja 

adalah 48,96 ,  nilai pemahaman konsep (kognitif) adalah  48,33 dan nilai sikap 

(afektif) adalah 51,17. Dari hasil analisis pra siklus tidak ada siswa yang nilanya 

mencapai kriteria ketuntasan minimal.   
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       Pada siklus I terjadi peningkatan rata-rata nilai unjuk kerja (psikomotor) 

menjadi 58,96 , pemahaman konsep (kognitif) menjadi 61,88 dan sikap (afektif) 

menjadi 68,17 . Pada siklus I telah dilakukan tindakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan metode 

modifikasi menolakkan bola ke sasaran papan yang berupa lingkaran. Namun 

pada siklus I ini rata-rata siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja hanya 3 (9,38%) 

siswa sudah mencapai KKM dan 27  (90,63%) siswa belum mencapai batas 

KKM. 

       Pada siklus II juga terjadi peningkatan rata-rata nilai, yaitu rata-rata nilai 

unjuk kerja (psikomotor) menjadi 72,71 ,nilai rata-rata pemahaman konsep 

(kognitif) menjadi 75,21 dan rata-rata nilai sikap (afektif) meningkat menjadi 

71,67. Pada siklus II ini metode pembelajaran menggunakan modifikasi 

menolakkan bola dengan sasaran ring, siswa lebih aktif dan lebih senang dalam 

suasana berusaha untuk memasukkan bola sebanyak mungkin ke ring. Dari hasil 

model pembelajaran yang dilakukan pada siklus II, rata-rata nilai siswa 

mengalami peningkatan dan rata-rata nilai siswa mencapai KKM yang telah 

ditentukan. Pada siklus I hanya 3 (9,38%) siswa yang mengalami nilai kriteria 

ketuntasan minimal, dan setelah dilakukan evaluasi dan diberikan model 

pembelajaran  pada sikuls II siswa mengalami peningkatan nilai rata-rata siswa. 

Pada siklus II 22 (68,75%) siswa dari 30 siswa SD Negeri 2 Patikraja telah 

mencapai KKM dan 8 (31,25%) siswa belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. Dari hasil diatas dapat dilihat peningkatan yang cukup baik yang tadinya 
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hanya 3 siswa yang mencapai KKM bisa meningkat menjadi 22 siswa yang 

mencapai KKM. 

       Setelah dilakukan penelitian berkaitan dengan upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran tolak peluru awalan samping melalui model 

pembelajaran dengan pendekatan bermain bola karet pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Patikraja, diperoleh hasil berupa nilai rata-rata per aspek dan rata-rata 

hasil belajar yang berasal dari penggabungan ketiga aspek seperti terlihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 4. Hasil nilai rata-rata keseluruhan siswa kelas V SD Negeri 2 Patikraja 

No Aspek  Nilai Pra Siklus Nilai Siklus I Nilai Siklus II 

1 Psikomotor 48,96 58,96 72,71 

2 Afektif  51,17 68,17 71,67 

3 Kognitif 48,33 61,88 75,21 

4 Nilai Akhir 49,49 63,00 73,19 

Gambar 5. Gambar diagram hasil keseluruhan nilai siswa kelas V SD Negeri 2 

Patikraja (Sumber: Hasil penelitian) 
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Gambar 6.  Gambar Grafik Rata-rata Hasil Belajar Tolak Peluru Kelas V SD 

Negeri 2 Patikraja (Sumber: Hasil penelitian) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan dua siklus dan diadakan 

analisis dapat disimpulkan bahwa metode penerapan pembelajaran tolak peluru 

melalui pendekatan metode bermain dengan bola karet dapat meningkatkan hasil 

belajar tolak peluru awalan samping kelas V SD Negeri 2 Patikraja Kabupaten 

Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012. Proses pembelajaran berjalan dengan 

efektif dan siswa lebih aktif dalam melaksanakan penugasan yang diberikan oleh 

guru. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat melalui jumlah siswa yang 

mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal. 

 

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, maka berikut ini dikemukakan 

saran peneliti dengan harapan dapat bermanfaat dalam upaya untuk peningkatan 

mutu siswa SD Negeri 2 Patikraja dalam proses pembelajaran, peneliti 

menyarankan sebagai berikut : 

1) Bagi Guru 

       Dalam menerapkan pendekatan modifikasi perlu mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut : 
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a. Merancang materi pembelajaran secara terprogram dengan memperhatikan 

kondisi siswa, sehingga pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

modifikasi dapat berjalan dengan lancar. 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa dengan semaksimal mungkin 

untuk ikut aktif melakukan kegiatan bermain, berdiskusi, latihan. 

c. Memilih kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan 

siswa, kondisi dan situasi sekolah, sarana yang tersedia, sehingga dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan mudah. 

2) Bagi Sekolah 

a. Sekolah diharapkan mengusahakan tersedianya sarana pendukung proses 

pembelajaran. 

b. Sekolah diharapkan memberikan fasilitas untuk pengembangan guru 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SekolahDasarNegeri 2 Patikraja  

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmni, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semestes : V (Lima)/Genap 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

 

STANDAR KOMPETENSI 

Mempraktikkan berbagai teknik dasar atletik serta nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

 

KOMPETENSI DASAR 

Mempraktikkan teknik dasar atletik serta nilai toleransi, percaya diri, keberanian, 

menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat dan peralatan. 

INDIKATOR 

- Melakukan Latihan teknik memegang peluru 

- Melakukan latihan teknik dasar awalan 

- Melakukan teknik dasar menolak 

- Melakukan latihan teknik gerakan lanjutan dan sikap akhir. 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat melakukan teknik dasar memegang peluru 

2. Siswa dapat melakukan teknik awalan tolak peluru 
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3. Siswa dapat melakukan teknik dasar menolak peluru 

4. Siswa dapat melakukan teknik gerakan lanjutan dan sikap akhir tolak peluru 

B. MATERI POKOK 

Tolak peluru awalan menyamping : 

- Teknik dasar memegang peluru 

- Teknik dasar awalan 

- Teknik dasar menolak 

- Teknik gerakan lanjutan dan sikap akhir 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Kooperatif 

2. Bermain 

3. Demonstrasi 

4. Pemberian tugas 

5. Resiprokal (timbal balik) 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

No. Tahap Langkah-langkah Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan Situasional 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Berdoa 

c. Memeriksa kehadiran siswa 

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

e. Memotivasi siswa dengan 

memberi penjelasan tentang 

pentingnya mempelajari 

permainan menolak bola ke 

sasaran papan. 

f. Pemanasan  

20 menit 

2. Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

a. Guru menyajikan sedikit 

10 menit 
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gambaran materi  permainan 

tolak peluru 

b. Guru memastikan bahwa siswa 

mengerti tentang materi 

permainan tolak peluru 

  Elaborasi 

a. Pembentukan barisan 

b. Pemberian contoh 

c. Siswa melakukan permainan 

tolak peluru 

70 menit 

  Konfirmasi 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi 

20 menit 

3.  Penurup Evaluasi 

a. Pelaksanaan evaluasi 

b. Pendinginan 

c. Berdoa 

20 menit 

 

E. ALAT DAN SUMBER 

1. Sumber Pembelajaran 

- Buku Penjas Orkes Kelas V 

- Buku Atletik  

2. Alat 

- Peluru (Bola Karet) 

- Papan sasaran 

- Peluit 

- Stopwatch 

- kapur 
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F. Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF 

DALAM PEMBELAJARN TOLAK PELURU 

Aspek yang dinilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

1. Teknik mmegang peluru : 

2. Teknik melakukan awalan : 

3. Teknik menolak peluru : 

4. Gerakan lanjutan dan sikap akhir : 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL : 16 

 

NILAI   = Jumlah Skor yang diperoleh    x 100 

    16 

Keterangan Penilaian:  

Skor 1 : Pelaksanaan pembelajaran berrlanagsung belum baik 

Skor 2 : Pelaksanaan pembelajaran  berlangsung cukup baik 

Skor 3 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung baik 

Skor 4 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik  
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RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARN TOLAK PELURU 

Aspek yang dinilai 

 

Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menunjukan sikap bekerja sama 

2. Menghargai teman 

3. Mentaati peraturan 

4. Menunjukan sikap disiplin 

5. Menunjukan sikap seportif 

    

 JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL  : 16 

 

NILAI   = Jumlah Skor yang diperoleh    x 100 

    16 

Keterangan Penilaian:  

Skor 1 : Pelaksanaan pembelajaran berrlanagsung belum baik 

Skor 2 : Pelaksanaan pembelajaran  berlangsung cukup baik 

Skor 3 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung baik 

Skor 4 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik  
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RUBRIK  PENILAIAN AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARN TOLAK PELURU 

Aspek yang dinilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

1. Bagimana cara memegang peluru ? 

2. Bagaimana cara melakukan awalan ? 

3. Bagaimana cara melakukan tolakan ? 

4. Bagaimana cara melakukan sikap akhir / 

lanjutan ? 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL : 16 

 

NILAI   = Jumlah Skor yang diperoleh    x 100 

    16 

Keterangan Penilaian:  

Skor 1 : Pelaksanaan pembelajaran berrlanagsung belum baik 

Skor 2 : Pelaksanaan pembelajaran  berlangsung cukup baik 

Skor 3 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung baik 

Skor 4 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik  

Mengetahui  Patikraja, ................................2012 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SekolahDasarNegeri 2 Patikraja  

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmni, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semestes : V (Lima)/Genap 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

 

STANDAR KOMPETENSI 

Mempraktikkan berbagai teknik dasar atletik serta nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

 

KOMPETENSI DASAR 

Mempraktikkan teknik dasar atletik serta nilai toleransi, percaya diri, keberanian, 

menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat dan peralatan. 

INDIKATOR  

- Melakukan Latihan teknik memegang peluru 

- Melakukan latihan teknik dasar awalan 

- Melakukan teknik dasar menolak 

- Melakukan latihan teknik gerakan lanjutan dan sikap akhir. 

 

G. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5. Siswa dapat melakukan teknik dasar memegang peluru 

6. Siswa dapat melakukan teknik awalan tolak peluru 
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7. Siswa dapat melakukan teknik dasar menolak peluru 

8. Siswa dapat melakukan teknik gerakan lanjutan dan sikap akhir tolak peluru 

H. MATERI POKOK 

Tolak peluru awalan menyamping : 

- Teknik dasar memegang peluru 

- Teknik dasar awalan 

- Teknik dasar menolak 

- Teknik gerakan lanjutan dan sikap akhir 

I. METODE PEMBELAJARAN 

6. Kooperatif 

7. Bermain 

8. Demonstrasi 

9. Pemberian tugas 

10. Resiprokal (timbal balik) 

J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

No. Tahap Langkah-langkah Alokasi Waktu 

1. Pendahuluan Situasional 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Berdoa 

c. Memeriksa kehadiran siswa 

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

e. Memotivasi siswa dengan 

memberi penjelasan tentang 

pentingnya memelajari 

permainan menolak bola ke 

sasaran ring 

f. Pemanasan  

20 menit 

2. Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

c. Guru menyajikan sedikit 

10 menit 
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gambaran materi tolak peluru 

d. Guru memastikan bahwa siswa 

mengerti tentang materi tolak 

peluru 

  Elaborasi 

d. Pembentukan barisan 

e. Pemberian contoh 

f. Siswa melakukan permainan 

tolak peluru 

70 menit 

  Konfirmasi 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi 

20 menit 

3.  Penurup Evaluasi 

d. Pelaksanaan evaluasi 

e. Pendinginan 

f. Berdoa 

20 menit 

 

K. ALAT DAN SUMBER 

3. Sumber Pembelajaran 

- Buku Penjas Orkes Kelas V 

- Buku Atletik  

4. Alat 

- Peluru (Bola Karet) 

- Ring (Simpai) 

- Peluit 

- Stopwatch 

- kapur 
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L. Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF 

DALAM PEMBELAJARN TOLAK PELURU 

Aspek yang dinilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

5. Teknik mmegang peluru : 

6. Teknik melakukan awalan : 

7. Teknik menolak peluru : 

8. Gerakan lanjutan dan sikap akhir : 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL : 16 

 

 

NILAI   = Jumlah Skor yang diperoleh    x 100 

    16 

Keterangan Penilaian:  

Skor 1 : Pelaksanaan pembelajaran berrlanagsung belum baik 

Skor 2 : Pelaksanaan pembelajaran  berlangsung cukup baik 

Skor 3 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung baik 

Skor 4 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik  
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RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARN TOLAK PELURU 

Aspek yang dinilai 

 

Skor Penilaian 

1 2 3 4 

6. Menunjukan sikap bekerja sama 

7. Menghargai teman 

8. Mentaati peraturan 

9. Menunjukan sikap disiplin 

10. Menunjukan sikap seportif 

    

 JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL  : 16 

 

NILAI   = Jumlah Skor yang diperoleh    x 100 

    16 

Keterangan Penilaian:  

Skor 1 : Pelaksanaan pembelajaran berrlanagsung belum baik 

Skor 2 : Pelaksanaan pembelajaran  berlangsung cukup baik 

Skor 3 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung baik 

Skor 4 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik  
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RUBRIK  PENILAIAN AFEKTIF 

DALAM PEMBELAJARN TOLAK PELURU 

Aspek yang dinilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

5. Bagimana cara memegang peluru ? 

6. Bagaimana cara melakukan awalan ? 

7. Bagaimana cara melakukan tolakan ? 

8. Bagaimana cara melakukan sikap akhir / 

lanjutan ? 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL : 16 

 

NILAI   = Jumlah Skor yang diperoleh    x 100 

    16 

Keterangan Penilaian:  

Skor 1 : Pelaksanaan pembelajaran berrlanagsung belum baik 

Skor 2 : Pelaksanaan pembelajaran  berlangsung cukup baik 

Skor 3 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung baik 

Skor 4 : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik  

Mengetahui  Patikraja, ................................2012 
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DOKUMENTASI 

 

Penjelasan permainan menolak bola ke sasaran papan 
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Pemanasan pada siklus I 

 

 

Permainan menolak bola ke sasaran papan 
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Permainan tebak kata 

 

 

Penjelasan permainan menolak bola ke sasaran ring 

 

 

Pemanasan siklus II 

 



 
 

 
 

84 

 

 

Permainan menolak bola ke sasaran ring 

 

 

Permainan tebak kata   

 


