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 SARI  

 
Rachma Mahanani Puspita Sari. 2013. Pengembangan Media Kayu Jati 
Berekor dalam Pembelajaran Lempar Lembing Pada Siswa Kelas VIII di SMP 
Negeri 1 Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2012 – 2013. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.Pembimbing : (1) Drs. Tri Rustiadi, 
M. Kes. (2) Agus Widodo Suripto, S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: pengembangan media kayu jati berekor. 
 

Abstrak: Latar belakang masalah penelitian ini dengan adanya bentuk 
lembing yang sebenarnya memiliki resiko yang besar jika digunakan dalam 
pembelajaran lempar lembing di sekolahan SMP Negeri 1 Sale dengan kondisi 
lapangan yang mini sehingga disini peneliti membuat media kayu jati berekor 
sebagai pengganti lembing dalam pembelajaran lempar lembing dengan 
memanfaatkan hasil alam yang ada disekitar sekolahan yaitu berupa kayu jati. 

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas maka rumusan 
masalah yang diteliti adalah “bagaimanamodel pengembangan media kayu jati 
berekor dalam pembelajaran lempar lembing pada siswa kelas VIII di SMP negeri 
1 Sale?”. 
 Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu 
pada model pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu: (1) 
melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 
observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan bentuk produk 
awal, (3) evaluasi para ahli dengan satuahli Penjas dansatuahli pembelajaran, 
serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi 
yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan 
hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk 
perbaikan terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji lapangan, (6) 
revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji lapangan, (7) hasil akhir 
model pengembangan media kayu jati berekor dalam pembelajaran lempar 
lembing dihasilkan melalui revisi uji lapangan. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan kuesioner yang diperoleh dari evaluasi satu ahli Penjas 
danpembelajaran, uji coba kelompok kecil (12 siswa), dan uji lapangan (30 
siswa).Data berupahasilpenilaianmengenaikualitasproduk, saran 
untukperbaikanproduk, danhasilpengisiankuesionerolehsiswa.Teknikanalisis data 
yang digunakanadalahdeskriptifpersentaseuntukmengungkapaspekpsikomotorik, 
kognitifdanafektifsiswasetelahmenggunakanproduk. 
 Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli Penjas 93% 
(sangat baik), ahli pembelajaran  96% (sangat baik), uji coba kelompok kecil 77% 
(baik), dan uji lapangan 85% (sangatbaik). Dari data yang ada maka 
dapatdisimpulkanbahwamodel pengembangan media kayu jati berekor dapat 
dipakai dalam pembelajaran lempar lembing pada siswa SMP N 1 Sale 
Kabupaten Rembang. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan bagi guru Pendidikan 
Jasmani di Sekolah Menengah Pertama untuk menggunakan produk model 
pengembangan media kayu jati berekor dalam pembelajaran lempar lembing ini 
pada siswa SMP dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu bagian dari fungsi integral 

system pendidikan. Pendidikan jasmani di Indonesia memiliki tujuan kepada 

keselarasan antara tubuh,badan dan perkembangan jiwa, dan merupakan suatu 

usaha untuk membuat bangsa Indonesia yang sehat lahir dan batin, diberikan 

kepada segala jenis sekolah. (UU no 4 th 1950, ttg dasar-dasar pendidikan dan 

pengajaran di sekolah bab IV pasal 9). 

 Pendidikan jasmani di sekolah memberi  kesempatan kepada siswa 

untuk terlibat secara langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktifitas 

jasmani, bermain, dan aktifitas olahraga secara sistematik, dan terarah sebagai 

media  untuk meningkatkan kemampuan. Gerak sebagai aktifitas jasmani 

merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar dalam upaya  mengenal 

dunia dan dirinya. Struktur belajar dalam pendidikan jasmani berkaitan dengan 

bagaimana siswa belajar mencapai tujuan pendidikan melalui medium aktifitas 

fisik. Tujuan ideal program pendidikan  jasmani mencakup bukan hanya aspek 

fisik tetapi juga aspek lainnya yang mencakup aspek intelektual, emosional, 

sosial, dan moral dengan maksud kelak anak muda itu menjadi seseorang yang 

percaya diri, berdisiplin, sehat, bugar dan hidup bahagia. Didalam tujuan 

program pendidikan jasmani itu sendiri ada hubungannya dengan berbagai 

macam cabang olahraga khususnya cabang olahraga atletik. 

Atletik merupakan sebuah olahraga yang tertua usianya, sehingga 

banyak mewarnai kehidupan olahraga. Banyak cabang olahraga yang lahir dari 

atletik sehingga atletik disebut dengan induk dari segala cabang olahraga atau 
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dalam istilah Belanda adalah “Athletiek is de moeder der sporten”. Atletik telah 

dikenal pada bangsa Yunani purba, Romawi yang kemudian berkembang di 

daratan Eropa dan Amerika, kemudian masuk ke Indonesia melalui bangsa 

Belanda sehingga pada tanggal 21 Juli 1917 dibentuklah Perserikatan Atletik 

Hindia Belanda dengan nama N.I.A.U (Nederland Indische Athletiek Unie). 

Perserikatan itu kemudian berubah nama menjadi Federation of Malay Amateur 

Athletic Clubs (1963) yang usaha pendirian perkumpulan itu dapat terlaksana 

hanya di kota besar saja seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, 

Semarang, Solo dan Medan.Atletik merupakan cabang olahraga yang 

sederhana, mudah dan paling murah karena gerakan-gerakan atletik dilakukan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari, gerakan atletik terdiri dari jalan, lari, 

lompat, dan lempar. Nomor lempar yang ada didalam cabang olahraga atletik 

adalah tolak peluru, lempar cakram dan lempar lembing. 

Salah satucabangolahraga yang dicantumkandalamkurikulum KTSP 

adalah olahragaatletik, khususnya nomor lempar lembing. Lempar lembing 

sebagai pendidikan jasmani pada hakekatnya adalah kegiatan jasmani yang 

didalamnya terkandung aspek olahraga, dan merupakan wahana pendidikan 

jasmani. Lembing terbuat dari kayu atau metal, berbentuk panjang dan bulat 

yang pada ujungnya dipasang mata lembing yang runcing terbuat dari metal, 

badan lembing dari kayu atau metal, dan tali pegangan lembing yang terletak 

melili titik pusat gravitasi lembing dengan berat 600 gram (untuk putri) dan 800 

gram (untuk putra). Untuk panjang lembing putra (2,6 - 2,7 m) dan panjang 

lembing putri (2,2 – 2,3 m). Khusus perlombaan yang sifatnya nasional dan 

internasional lembing terbuat dari metal. Sedangkan untuk keperluan latihan atau 

pembelajaran dapat juga digunakan lembing yang terbuat dari bambu atau kayu. 



 

 

3 

Dalam event lempar lembing panjang minimum jalur awalan minimum 30m dan 

maksimum 36,5m.  Sektor pendaratan harus terbuat dari gravel, rumput, atau 

bahan lain yang cocok agar padanya alat lomba dapat meninggalka bekas. 

Kemiringan maksimum sektor pendaratan ke arah lempar tidak melebih 1:1000. 

Untuk mencapai kompetensi dasar dalam penjasorkes mata pelajaran lempar 

lembing maka dibutuhkan adanya modifikasi dan pengembangan sarana dan 

prasarana, salah satunya pada saat proses pembelajaran lempar lembing 

menggunakan media kayu jati berekor dengan prasarana yang mini. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. DAP “Developmentally Appropriate 

Practice" artinya adalah tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan 

perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan 

tersebut. Oleh karena itu DAP termasuk didalamnya “body scaling” atau ukuran 

tubuh siswa harus selalu dijadikan prinsip utama dalam memodifikasi 

pembelajaran penjas. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus 

mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar yang potensial dapat memperlacar siswa dalam belajarnya.  

 Pengembangan model alat pembelajaran Penjasorkes merupakan salah 

satu upaya membantu menyelesaikan permasalahan terbatasnya sarana dan 

prasarana. 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. Dari hasil 

pengamatan selama ini,pengembangan model pembelajaran Penjasorkes yang 

dilakukan oleh para guru Penjasorkes dapat membawa suasana pembelajaran 

yang inovatif, dengan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan dapat 
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memotivasi pesertadidik untuk lebih berpeluang mengeksploitasi gerak secara 

luas dan bebas,sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki. Dengan memodifikasi 

media pembelajaran pendidikan jasmani tidak akan mengurangi aktifitas siswa 

dalam melakukan pendidikan jasmani.  Namun justru sebaliknya dengan 

memodifikasi pembelajaran dan pendekatan dalam bentuk permainan sebagai 

contohnya, proses pembelajaran pendidikan jasmani akan lebih 

menyenangkan.Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas 

dan kesulitan tugas ajar dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan 

untuk melakukan skill itu. Misalnya, berat-ringannya, besar-kecilnya, tinggi-

rendahnya, panjang-pendeknya peralatan yang digunakan. 

SMPNegeri1 Sale kota Rembangmerupakansekolah yang ungguldalam 

program pendidikan. Menurut wawancara peneliti kepada guru penjasorkesnya 

bahwa guru mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang sudah ada cuma untuk 

materi atletik khususnya pada nomor lempar lembing terhambat karena faktor 

lapangan sekolahan yang dominan berpafing hanya ada berapa bagian saja 

yang lapangannya masih bertanah dengan ukuran lebar lapangan 4 meter dan 

panjang lapangan 23 meter. Untuk alat lembing itu sendiri sekolahan memiliki 50 

lembing bahan dari bambu tetapi guru harus keluar sekolahan yang jaraknya 

jauh dari sekolahan untuk mencari lapangan yang luas saat pembelajaran lempar 

lembing. Dulu pernah ada kejadian saat pembelajaran lempar lembing dilakukan 

di lapangan sekolahan, siswa melempar lembing tanpa mendengar aba-aba guru 

kemudian ada siswa lain yang lewat tanpa sengaja saat lembing itu meluncur 

terkena kepala siswa yang sedang lewat tersebut dan berakibat kepalanya 

berdarah. Dengan kejadian seperti ini guru penjas memutuskan untuk tidak 

mengajarkan lempar lembing walaupun dikurikulum KTSP ada, dengan alasan 
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halaman sekolahan yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran lempar 

lembing dengan alat yang sebenarnya dan alat ini yang memiliki resiko atau 

berbahaya bagi siswa jika terjadi keteledoran dalam pembelajaran penjas. Selain 

itu peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa disana bahwa anak-anak 

cenderung takut dengan bentuk lembing yang sesungguhnya itu terbuat dari 

bambu yang panjang, runcing dan terbuat dari besi kepalanya. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi malas untuk melakukan kegiatan tersebut. Siswa 

menjadi cenderung lebih pasif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan 

siswa takut untuk mencoba melakukan lemparan. Dari hasil wawancara peneliti 

dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran lempar lembing di SMP Negeri 1 

Sale tidak dapat dilaksanakan karena kondisi lapangan yang mini dan bentuk 

lembing sebenarnya memiliki risiko yang berbahaya. Sehingga peneliti 

mengembangkan media kayu jati berekor dalam pembelajaran lempar lembing 

dengan memanfaatkan hasil alam yang ada disekitar sekolahan yaitu berupa 

kayu jati. Hal ini dilakukan guna menghindari resiko bahaya pada saat 

melakukan lemparan dilapangan mini yang mana media kayu jati berekor ini 

memiliki ukuran yang kecil, ringan, tidak runcing dan dapat dilakukan dilapangan 

apapun khususnya dilapangan yang mini. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas maka rumusan 

masalah yang diteliti adalah : “Bagaimana pengembangan media kayu jati 

berekor dalam pembelajaran lempar lembing pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang?” 
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1.3Tujuan Pengembangan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengembangan media 

kayu jati berekor dalam pembelajaran lempar lembing pada siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.  

1.4 Manfaat Pengembangan 

1.4.1 BagiPeneliti  

1) Sebagai modal dalampenyusunanskripsiuntukmemperolehgelarsarjana 

program studipendidikanjasmani, kesehatandanrekreasi, S1 (PJKR). 

2) Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dalam pengembangan 

pembelajaran lempar lembing.  

3) Memanfaatkanalamsebagai media belajar, karena alam atau lingkungan 

adalah sumber pengetahuan dalam pembelajaran. 

1.4.2 Bagi Guru Penjas 

1) Meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan pembelajaran lempar 

lembing. 

2) Sebagaimotivasi guru penjas agar kreatif dan inovatif membuat model 

pembelajaran atau suatu modifikasi permainan yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

3) Sebagai kreatifitas dalam penggunaan sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang mudah dan efisien. 

1.5 Spesifikasi Produk 

  Produk yang  diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan ini berupa model media kayu jati berekor dalam pembelajaran 

lempar lembing yang sesuai dengan karakteristik siswa SMP, yang dapat 

mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor) 
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secara efektif dan efisien,  dan dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga 

derajat kebugaran jasmani dapat terrwujud, serta dapat mengatasi kesulitan 

dalam pengajaran lempar lembing.Produk yang dihasilkan diharapkan akan 

bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam dunia pendidikan. Manfaat 

produk antara lain : (1) mengaktifkan siswa dalam pembelajaran Penjasorkes, (2) 

mengatasi semua keterbatasan sarana dan prasarana lempar lembing, (3) 

meningkatkan pengetahuan guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

tentang pembelajaran lempar lembing. 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

  Pengembangan model media kayu jati berekor dalam pembelajaran 

lempar lembing bagi siswa SMP ini sangat penting untuk dilakukan, 

mengingatalat lembing yang sesungguhnya memiliki bentuk fisik yang 

menakutkan dan beresiko besar jika terjadi keteledoran disaat pembelajaran 

berlangsung dengan kondisi prasarana yang sempit.Pembelajaranlempar 

lembing masih bersifat tradisional, karena masih menggunakan alat yang 

sebenarnya dan peraturan permainan lempar lembing yang baku. Padahal tidak 

semua siswa mampu menerapkan peraturan baku dengan menggunakan alat 

yang sebenarnya dalam pembelajaran lempar lembing. 

  Pelaksanaan pembelajaran lempar lembing bagisiswa Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), masih disamakan dengan pembelajaran lempar 

lembing pada orang dewasa dan belum dimodifikasi sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan siswa. Hal ini dapat menyebabkan tujuan pembelajaran 

kurang sesua idengan yang diharapkan, seperti halnya pencapaian tujuan untuk 

pengembangan dan peningkatan kebugaran jasmani bagi siswa. 
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  Pemecahan masalah pembelajaran lempar lembing di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), melalui penerapan model pengembangan media 

kayu jati berekor bagisiswa SMP ini diharapkan dapat digunakan dan membantu 

guru Pendidikan Jasmani dalam memberikan pembelajaran lempar 

lembing,sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 Pengembangan pembelajaran menggunakan media lempar lembing 

melalui media kayu jati berekor  penting untuk dilakukan, mengingat  

pembelajaran lempar lembing yang diterapkan guru Penjasorkes masih jauh dari 

harapan, serta mengingat karakteristik siswa SMP  sangat menyukai media 

pembelajaran yang bervariasi. 

 Pemecahan masalah pembelajaran lempar lembing di SMP N 1 Sale 

kota Rembang, melalui pengembangan pembelajaran berupa media kayu jati 

berekor ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah guru Penjasorkes 

dalam memberikan pembelajaran lempar lembing, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dan sesuai dengan tujuan penjas yang diharapkan. Dimana guru 

menyesuaikan kondisi fisik peserta didik lalu membagi para peserta didik menjadi 

beberapa kelompok kecil yang heterogen sebanyak sub-sub materi yang akan 

disampaikan guru. 

 Prosedur yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini yaitu: 

1)Melakukan analisis produk yang akan dikembangkan. 

2)Mengembangkan dan desain produk. 

3)Uji I dan revisi produk. 

4)Uji II dan produk akhir. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 LandasanTeori 

 Sebagai acuan berpikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari para 

pakar. Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang pengertian 

pendidikan jasmani, media pembelajaran, karakteristik pembelajaran lempar 

lembing, karakteristik penggunaan  media kayu jati berekor. 

2.1.1 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara 

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, 

jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. 

Materi mata pelajaran pendidikan jasmani SMP yang meliputi: 

pengalaman mempraktikkan keterampilan dasar permainan dan olahraga; 

aktivitas pengembangan; uji diri atau senam; aktivitas ritmik; akuatik (aktivitas 

air); dan pendidikan luar kelas (outdoor) disajikan untuk membantu siswa agar 

memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan 

secara aman, efisien, dan efektif.  

Adapun implementasinya perlu dilakukan secara terencana, bertahap, 

dan berkelanjutan, yang pada gilirannya siswa diharapkan dapat meningkatkan 

sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi 
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peningkatan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, akan terbentuk jiwa 

sportif dan gaya hidup aktif (BSNP, 2006 : 1). 

2.1.1.1 Materi Pendidikan Jasmani SMP 

Menurut Jewett, Ennis dan Bain dalam BSNP (2006 : 1) struktur materi 

pendidikan jasmani dikembangkan dan disusun dengan menggunakan model 

kurikulum kebugaran jasmani dan pendidikan olahraga. Asumsi yang digunakan 

model ini adalah untuk menciptakan gaya hidup sehat dan aktif, dengan 

demikian manusia perlu memahami hakikat kebugaran jasmani dengan 

menggunakan konsep latihan yang benar. 

Olahraga merupakan bentuk lanjut dari bermain, dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Untuk dapat 

berolahraga secara benar, manusia perlu dibekali dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai. Pendidikan jasmani diyakini dapat memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk : 

a) Berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan olahraga. 

b) Pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-aktivitas 

tersebut agar dapat melakukannya secara aman. 

c) Pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas-

aktivitas tersebut agar terbentuk sikap dan perilaku sportif dan positif, emosi 

stabil, dan gaya hidup sehat. 

2.1.1.2 Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Perencanaan merupakan bagian integral dari pengajaran yang efektif. 

Efektifitas pengajaran akibat diadakannya perencanaan akan nampak lebih jelas 

manakala guru ingin menerapkan model-model atau materi pembelajaran yang 

tidak pernah diterapkan sebelumnya atau pada saat dihadapkan dengan 
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lingkungan pembelajaran yang serba terbatas. Untuk itu kemampuan membuat 

perencanaan bagi calon guru pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

upaya meningkatkan kemampuan guru dalam keterampilan mengajarnya (Rusli 

Lutan, 2000 : 1). 

Kedudukan perencanaan dalam proses belajar mengajar memegang 

peranan yang sangat penting bila dilihat dari konsep mengajar. Menurut Hough, 

dkk dalam Rusli Lutan (2000 : 3), mendefinisikan mengajar sebagai proses 

penataan manusia, materi, dan sumber-sumber untuk keperluan kelancaran 

proses belajar. Khususnya untuk pendidikan jasmani, penataan dalam proses 

pembuatan perencanaan mengajar pendidikan jasmani nampak lebih penting 

mengingat lingkungan belajarnya yang agak unik. Pentingnya suatu 

perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

a) Waktu mengajar yang relatif terbatas 

Jumlah waktu yang relatif terbatas untuk mengajar pendidikan jasmani 

merupakan salah satu faktor pentingnya membuat perencanaan pengajaran. 

Rata-rata frekuensi mengajar pendidikan jasmani dalam seminggu adalah 

satu kali dengan jumlah waktu sekitar 2 x 30 atau 40 menit. 

b) Jumlah siswa dan fasilitas 

Jumlah siswa yang cukup banyak dan peralatan dan fasilitas yang relatif 

terbatas akan mempengaruhi teknik dan strategi mengajar agar tujuan 

pengajaran dapat tercapai dengan baik. 

c) Latar belakang guru 

Walaupun kemungkinan besar semua guru pendidikan jasmani adalah 

lulusan dari lembaga persiapan guru pendidikan jasmani, namun tidak 

menutup kemungkinan guru pendidikan jasmani harus mengajar pelajaran 
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yang tidak diperolehnya waktu mengikuti pendidikan. Dalam hal ini 

perencanaan pengajaran sangat membantu guru agar dapat mengajar 

dengan baik. 

d) Karakteristik siswa 

Setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti 

kemampuan fisik, pengetahuan, minat, lingkungan sosial dan ekonomi, dan 

letak geografisnya. Semua itu memerlukan perencanaan yang baik sehingga 

semua siswa ikut belajar sesuia dengan tingkat kemampuan dan 

perkembangannya. 

e) Keterlibatan guru lain 

Terkadang guru pendidikan jasmani memerlukan bantuan guru lain 

untuk mengawasi program yang diberikan kepada siswa. Dalam kasus 

demikian perencanaan perlu dibuat sehingga guru yang terlibat tahu secara 

pasti arah, tujuan, dan jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa yang 

diawasinya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses mengajar pada 

dasarnya adalah proses penataan yang akan selalu melibatkan proses sebelum 

pelaksanaan (perencanaan), pelaksanaan (melaksanakan perencanaan), dan 

proses setelah pelaksanaan (evaluasi). 

2.1.1.3 Implikasi Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan para guru agar 

terjadi transfer belajar sebagai berikut : 

a) Makin mirip situasi latihan dengan situasi permainan yang sebenarnya, 

makin mungkin terjadi transfer.Implikasinya, guru dituntut mampu 
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menganalisa aneka ragam situasi yang terdapat pada suatu permainan dan 

menambahkannya secara bertahap ke dalam situasi berlatih. 

b) Makin bervariasi suatu keterampilan dipelajari, makin mungkin terjadinya 

transfer secara positif terhadap situasi permainan yang 

sebenarnya.Implikasinya, belajar skill perlu waktu. Makin banyak waktu 

dicurahkan untuk transfer, makin mungkin transfer itu terjadi. Kadang-

kadang transfer tidak terjadi sebab siswa belum memahami dan belum dapat 

menerapkan prisip gerak yang menjadi sumber transfer dengan baik. 

c) Transfer dapat dilakukan melalui usaha pemberian dorongan oleh gurunya 

terhadap siswa agar menggunakan informasi dan keterampilan yang sudah 

dimiliki siswa serta kejelasan aktivitas belajar yang harus 

dilakukannya.Implikasinya, guru dapat mendorong terjadinya transfer 

dengan cara : 

1. Memberikan komponen tugas gerak dengan jelas kepada siswa. 

Cara ini dimaksudkan untuk membuat keterkaitan kognitif secara 

jelas diantara skill yang dilakukan. 

2. Memberikan contoh nyata tentang konsep yang seharusnya 

diterapkan siswa pada keterampilan lainnya dengan jelas. 

2.1.2 Media Pembelajaran 

 Media adalah kata jamak dari medium, berasal dari bahasa latin yang 

berarti perantara atau pengantar. Media sering juga disebut sebagai perangkat 

lunak yang bukan saja memuat pesan atau bahan ajar yang untuk disalurkan 

melalui alat tertentu tetapi juga dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Dengan 

demikian media media harus digunakan secara kreatif dalam arti guru harus 
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menyiapkan dan merancang dengan tepat agar memungkinkan siswa belajar 

lebih banyak, mencamkan lebih baik apa yang dipelajari dan meningkatkan 

performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Disinilah guru dituntut 

lebih hati-hati dalam memilih dan menetapkan media yang tepat. (Soepartono : 

2000). 

2.1.3 Karakteristik Lempar Lembing 

 Pada bagian ini akan diuraikan tentang pengertian lempar lembing dan 

teknik dasar lempar lembing. 

2.1.3.1 Pengertian Lempar lembing 

 Lempar lembing adalah suatu bentuk gerakan melempar suatu alat yang 

berbentuk panjang dan bulat dengan berat tertentu yang terbuat dari kayu, 

bambu, atau metal (untuk perlombaan) yang dilakukan dengan satu tangan untuk 

mencapai jarak yang sejauh-jauhnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sedangkan untuk keperluan latihan atau pelajaran, dapat juga dipergunakan 

lembing yang terbuat dari kayu atau bambu. 

 Kontruksi lembing terdiri dari tiga bagian, yaitu : (1) mata lembing, (2) 

badan lembing, (3) tali pegangan lembing. 

Lembing dapat digunakan digunakan dalam perlombaan, ada dua macam yaitu : 

a) Untuk putri : beratnya 600 gram (atau dengan variasi berat antara 605 sampai 

620 gram), dan panjangnya antara 2,20 sampai 2,30 meter. 
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Gambar 1. Lembing Putri 
Sumber: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cvjayabersama.co.id 

b) Untuk putra : beratnya 800 gram (atau dengan variasi berat antara 805 

sampai 825 gram), dan panjangnya antara 2,60 sampai 2,70 meter. (Aip 

Syarifuddin :1992) 

 

Gambar 2. Lembing Putra 
Sumber: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cvjayabersama.co.id 

 

2.1.3.2 Jalur Awalan Lempar Lembing  

 Dalam event lempar lembing panjang minimum jalur awalan minimum 

30m dan maksimum 36,5m. Jika memungkinkan panjang minimum jalur 33,5m. 

Jalur ini ditandai dengan dua garis pembatas putih sejajar selebar 5cm dan 

berjarak 4m satu sama lain. Lemparan harus dilakukan dari belakang suatu garis 

busur lingkaran berjari-jari 8m. Garis busur ini dapat dicat atau terbuat dari kayu 

selebar 7cm. Busur ini berwarna putih dan rata dengan tanah. Di ujung busur 

harus dibuat garis yang tegak lurus garis pembatas awalan, berwarna putih, 

panjang 75cm dan lebar 7cm. Kemiringan maksimum yang diperbolehkan untuk 

arah ke samping jalur awalan 1:100 dan ke arah lari 1:1000. 

2.1.3.3 Sektor Pendaratan  

 Sektor pendaratan harus terbuat dari gravel, rumput, atau bahan lain 

yang cocok agar padanya alat lomba dapat meninggalkan bekas. Kemiringan 
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maksimum sektor pendaratan ke arah lempar tidak meleihi 1:1000. (Khomsin : 

2008). 

 Sektor lemparan harus diberi tanda dengan garis putih 5 cm, garis ini 

bila diperpanjang akan memotong busur lemparan dan garis paralel yang 

membentuk jalur awalan lemparan (bagian dari suatu lingkaran) dan bertemu di 

titik pusat busur. Sebuah bendera kecil yang jelas atau suatu tanda harus 

disediakan sebagai alat pemberi tanda lemparan yang terbaik tiap peserta atau 

bendera dan tanda ini dipasang di luar, sepanjang garis sektor. Demikian juga 

harus disediakan tanda/bendera kecil sebagai tanda adanya Rekor Dunia, Rekor 

Asia atau Rekor Nasional. (PB PASI – 1991). 

 

Gambar 3. Lapangan Lempar Lembing 
Sumber:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cvjayabersama.co.id 

 

Keterangan : 

 Lebar awalan 4 meter 

 Panjang awalan 40 meter 

 AC=BC= 8 meter 

 Lebar garis lempar = 7 meter 

2.1.3.4 Peraturan - peraturan dalam Lempar Lembing 

1. Lembing harus dipegang pada tempat pegangan 

2. Lemparan yang syah, mata lembing harus menancap atau menggores 

tanah disektor lemparan. 

http://2.bp.blogspot.com/-WM8G8yl0CRo/T3bNb_v8MxI/AAAAAAAAAUE/nCvXMfZum3I/s1600/lapangan-lempar-lembing.jpg
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3. Lemparan tidak syah bila ia sewaktu melempar menyentuh lengkung 

lemparan, atau garis 1,5 m samping atau menyentuh tanah didepan 

lengkung lemparan. 

4. Sekali si atlit mulai melempar, pelempar tidak boleh memutar badan 

sepenuhnya sehingga punggung menghadap kearah lengkung lemparan. 

5. Lemparan harus dibuat lewat diatas bahu. 

6. Jumlah lemparan yang diperoleh adalah sama seperti pada peluru dan 

cakram. (PASI : 1979) 

 Jelas bahwa untuk meningkatkan prestasi lempar lembing khususnya 

maupun nomor lempar lainnya, tidak hanya dengan tenaga yang besar saja, 

akan tetapi banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan/dikuasai oleh seorang 

pelempar, disamping penguasaan tekniknya. Prinsip lempar lembing sama 

dengan nomor-nomor lempar yang lainnya, maka dalam hal teknikpun pada 

dasarnya sama. Teknik nomor lempar adalah : Pegangan, awalan, gerakan, 

lemparan, dan sikap badan setelah melempar (Yusuf Adisasmita : 1992). 

 Nomor lempar adalah salah satu bagian yang terdapat dalam cabang 

olahraga atletik yang selalu diperlombakan. Baik di dalam penyelenggaraan 

pesta-pesta olahraga yang bersifat nasional dan internasional, maupun dalam 

nomor atletik itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang 

lempar lembing, karena ketertarikan penulis dengan lempar lembing dan lempar 

lembing mempunyai gerakan lempar yang ideal, yaitu menggunakan awalan 

dengan lari dan diakhiri dengan melempar lembing itu sendiri. Lempar lembing 

adalah suatu bentuk gerakan melempar suatu alat yang berbentuk panjang dan 

bulat dengan berat tertentu yang terbuat dari kayu, bambu, atau metal (untuk 
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perlombaan) yang dilakukan dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-

jauhnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Aip Syarifudin : 1992). 

2.1.4 Teknik Dasar Lempar Lembing 

Teknik untuk melakukan lempar lembing yang harus dipahami dan 

dikuasai serta dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh setiap pelempar 

adalah cara memegang lembing, sikap badan pada waktu akan melempar 

lembing, cara melemparkan lembing, gerakan lanjutan dan sikap badan setelah 

melemparkan lembing dan cara mengambil awalan.  

2.1.4.1 Cara Memegang Lembing (Grip) 

 Telah dikemukakan di atas, bahwa kontruksi lembing terdiri dari tiga 

bagian yang diantaranya terdapat tali pegangan lembing, yaitu tali yang dililit-

lilitkan di tengah-tengah badan lembing yang lebarnya untuk putra 150 mm 

sampai 160 mm, dan untuk putri 140 mm sampai 150 mm (Aip Syarifuddin : 

1992). Selain dari faktor dari power dan kekuatan otot, tehnik peganagan 

lembing yang baik akan berpengaruh kepada jauhnya lemparan. Dalam lempar 

lembing ada tiga macam pegangan (grip) lembing yaitu : 

a) Cara Finlandia 

 Dalam pegangan ini „ibu jari dan jari tengah‟, ibu jari dan ruas jari tengah 

ada di belakang ikatan, sedang jari telunjuk memanjang badan lembing. 

 

Gambar 4.Grip/Pegangan Lembing Cara Finlandia 
Sumber: IAAF 2001 
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b)  Cara Amerika 

 Dalam pegangan cara Amerika ini ibu jari dan telunjuk ada di belakang 

tali ikatan lembing, jari-jari yang lain ada di tali ikatan.  

 

Gambar 5. Pegangan/Grip Cara Amerika 
Sumber : IAAF 2001 

 
c) Cara tang/V 

 Dalam pegangan “V” atau cengkraman atau tang, lembing dipegang 

diantara ibu jari telunjuk dari jari tengah. Pegangan ini membantu mencegah 

terjadinya cedera siku karena ini mencegah sendi siku dari diluruskan berlebihan. 

Ikatan tali yang tipis dapt juga menciptkan kesukaran dalam melempar lembing, 

dan penting bagi semua variasi bahwa posisi tangan adalah relaks dan semua 

jari-jari ada dalam kontak dengan tali ikatan lembing. 

 

 

 

 

Gambar 6. Pegangan/Grip Lembing “V” 
Sumber : IAAF 2001 

 

 Pegangan lembing yang digunakan dalam penelitian adalah pegangan 

cara Finlandia, karena mudah digunakan dan pengontrolan lemparan yang baik.  
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Pegangan ini adalah pegangan yang umum digunakan oleh atlet Indonesia pada 

umumnya. 

2.1.4.2 Sikap Badan Waktu Akan Melemparkan Lembing 

Sikap badan pada waktu akan melempar lembing, sama seperti pada 

tolak peluru.aitu badan menyamping ke arah lemparan, kaki kiri kedepan lurus 

(lemas), kaki kanan di belakang dengan lutut dibengkokkan ke depan serong ke 

samping kanan. Tangan kanan memegang lembing dengan lengan lurus ke 

belakang, mata lembing berada disamping kepala kira-kira dekat dengan sudut 

mata. Pandangan menghadap kearah lemparan. Sikap badan tersebut apabila 

melempar dengan tangan kanan, jika dengan tangan kiri sikap badan 

kebalikannya. Perhatikan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 7. Sikap Badan Waktu Akan Melempar Lembing 
Sumber: Aip Syarifuddin tahun 1992 

 
2.1.4.3 Cara melemparkan Lembing 

Dari sikap badan tersebut, kemudian pada waktu lembing akan 

dilemparkan secepatnya pinggul, pinggang, dan perut didorong ke depan serong 

keatas. Bersamaan dengan itu badan diputar kedepan kearah lemparan dengan 

dada dibuka, dagu diangkat, hingga seluruh badan benar-benar menghadap 

kearah lemparan. Pada saat yang bersamaan badan menghadap ke arah 

lemparan, secepat mungkn tangan kanan yang memegang lembing diputar 
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kedalam sambil siku dibengkokkan, lembing dibawa keatas kepala, terus 

dilemparkan sekuat-kuatnya kedepan keatas. Perlu diperhatikan bahwa lembing 

itu lepas dari tangan pada saat lengan lurus diatas dan didepan kepala, dengan 

jari-jari tangan terutama telunjuk atau jari tengah mendorong lilitan tali pegangan 

dan pergelangan tangan diaktifkan bergerak kebawah (snap/meleset). 

2.1.4.4 Gerakan Lanjutan dan Sikap Badan Setelah Melempar  

Untuk memperoleh suatu lemparan yang jauh, selain dari kekuatan 

tenaga tangan juga dibantu dengan kekuatan tenaga seluruh tenaga badan. 

Yaitu dengan jalan menolakkan kaki kanan dan melonjakkan seluruh badan 

keatas kedepan. Gerakan inlah yang dinamakan dengan gerakan lanjutan (follow 

thru/follow through). Setelah lembing lepas dari tangan, segera kaki kanan 

mendarat, kaki kiri diangkat lurus kebelakang lemas. Tangan kiri kebelakang 

lemas dan tangan kanan dengan siku agak dibengkokkan berada di depan 

badan lemas, untuk membantu menjaga keseimbangan. Badan dibungkukkan 

kedepan dan pandangan mengikuti gerakan jalannya lembing sampai jatuh atau 

mencapai di tanah (lapangan). Sikap ini adalah sikap akhir setelah melempar. 

Untuk lebih jelasnya mengenai cara melempar, gerakan lanjutan, dan sikap akhir 

setelah melemparkan lembing tersebut dapat diperhatikan pada gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 8. Cara Melempar, Gerakan Lanjutan, dan Sikap Akhir Setelah 
Melemparkan Lembing. 
Sumber : Aip Syarifuddin tahun 1992 

 
2.1.4.5 Cara Mengambil Awalan  

 Cara mengambil awalan pada lempar lembing sangat erat kaitannya 

dengan cara membawa lembing. Oleh karena itu perlu juga diketahui oleh para 

siswa khususnya dan para atlet pelempar lembing umumnya, tentang cara-cara 

membawa lembing sewaktu melakukan awalan. 

2.1.5 Karakteristik Pengembangan Alat Menggunakan Media Kayu Jati 

Berekor pada Pembelajaran Lempar Lembing 

Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang tidak merata serta tidak 

sesuainya dengan kondisi murid ini menuntut guru pendidikan jasmani lebih 

kreatif. Guru harus bisa memodifikasi pembelajaran dengan memanfaatkan 

prasarana dan sarana olahraga seadanya yang tersedia di sekolah. Pengajaran 

dengan menggunakan peralatan seadanya di sekolah atau alat buatan guru 

sendiri dinamakan pengajaran dengan pendekatan modifikasi. Pendekatan 

modifikasi adalah pendekatan yang didesain dan disesuaikan dengan kondisi 

kelas yang menekankan kepada kegembiraan dan pengayaan perbendaharaan 

gerak agar sukses dalam mengembangkan ketrampilan. (Supartono : 2000). 
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Pengembangan alat lempar lembing yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengembangan alat lempar lembing dengan menggunakan media kayu 

jati berekor untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dan 

menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan karena pada 

pembelajaran lempar lembing disini siswa tidak akan cemas saat mencoba 

melakukan lemparan. Siswa  dibentuk formasi dua atau empat barisan, kemudian 

siswa mencoba melakukan lempar lembing yang sudah dkembangkan tersebut 

dengan melempar kayu yang diberi ekor agar dapat meluncur dengan cara 

melempar ke arah depan. Kegiatan ini dilakukan selama 20 menit, dengan tujuan 

agar siswa dapat melempar lembing yang sebenarnya dengan baik dan benar 

serta menjadikan otomatisasi lemparan.  

 

 

 
Gambar 9. Media Kayu Jati Berekor 

Sumber: Hasil Penelitian 2013 
 

Keterangan media kayu jati berekor : 

a) Panjang lembing 35 cm 

b) Diameter 3 cm 

c) Berat 2 ons 

d) Bahan kayu jati 

Kelebihan media kayu jati berekor : 

a) Tidak berbahaya untuk proses pembelajaran 

b) Harganya murah 
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c) Beratnya sangat ringan 

d) Bentuk dan warna yang menarik, merah putih melambangkan warga 

Indonesia, kuning warna Unnes, dan hijau warna Konservasi 

e) Dapat digunakan dilapangan apa saja khususnya lapangan mini 

Kekurangan media kayu jati berekor : 

a) Bahan mudah pecah 

b) Kepala lembing tidak bisa menancap pada tanah 

Teknik pembelajaran dengan menggunakan kayu jati berekor 

Teknik untuk melakukan lempar lembing menggunakan media kayu jati 

berekor yang harus dipahami dan dikuasai serta dapat dilakukan dengan baik 

dan benar oleh setiap pelempar adalah cara memegang lembing menggunakan 

cara finlandia, awalan seperti lari biasa dan kecepatan lengan dalam melakukan 

lemparan lebih cepat. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola 

hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melaui aktifitas jasmani, olahraga 

dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka 

mencapai tujuan Pendidikan Nasional (Adang Suherman : 2000). 

Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Menengah Pertama siswa diharapkan dapat 

mempraktekkan pembelajaran lempar lembing dengan media yang sudah 

dikembangkan. Pada kenyataannya dalam proses pembelajaran lempar lembing 
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di SMP N 1 Sale kota Rembang masih dalam bentuk pembelajaran yang 

sebagaimana mestinya yaitu dengan menggunakan media lembing dan tidak 

memanfaatkan media lain padahal lapangan di sekolah tersebut tidak 

memungkinkan untuk digunakan pembelajan lempar lembing sehingga perlu 

adanya pengembangan pembelajaran. Dari pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dijumpai anak-anak yang merasa tidak senang, bosan, dan kurang aktif bergerak 

dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani. 

Pengembangan media pembelajaran penjasorkes menggunakan media 

kayu berekor merupakan salah satu upaya yang harus diwujudkan. 

Pengembangan pembelajaran lempar lembing menggunakan media kayu 

berekor diharapkan mampu membuat anak lebih aktif bergerak dalam berbagai 

situasi dan kondisi yang menyenangkan, ketika mengikuti pembelajaran lempar 

lembing. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

   

3.1 Model Pengembangan  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

yang biasanya disebut penelitian berbasis pengembangan (research and 

development) merupakan jenis penelitian yang tujuan penggunaannya adalah 

menghasilkan produk berupa media kayu berekor  bagi siswa kelas VIII SMP N 1 

Sale kota Rembang. 

  (Arikunto2006) mengatakan bahwa penelitian pengembangan atau 

penelitian developmental adalah penelitian yang mengadakan percobaan dan 

penyempurnaan.Penelitian pengembangan mengembangkanpembelajaran 

penjasorkes menggunakan media kayu berekor. Disesuaikan dengan kondisi 

sarana dan prasarana yang tersedia.Penelitian ini juga disesuaikan dengan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak mengambil subyek yang 

besar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian pengembangan 

pembelajaran penjasorkes menggunakan media kayu berekor adalah sebagai 

berikut: 

1) Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. 

2) Mengembangkan produk awal (berupa media kayu jati berekor). 

3) Evaluasi ahli pendidikan jasmani dan satu orang ahli pembelajaran, uji coba 

kelompok kecil dengan menggunakan kuesioner, konsultasi dan evaluasi yang 

kemudian dianalisis. 
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4) Revisi produk pertama, berdasarkan dari hasil evaluasi ahli dan uji coba 

kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal yang 

dibuat oleh peneliti. 

5) Uji coba lapangan. 

6) Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan. 

7) Hasil akhir pengembangan media pembelajaran penjasorkes menggunakan 

media kayu berekor pada siswa kelas VIII SMP N 1 Sale kota Rembang. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan pada pembelajaran Penjasorkes 

menggunakan kayu berekor ini dilakukan melalui berbagai tahapan.Tahapan-

tahapannya adalah sebagai berikut. 

a) Analisis kebutuhan : kajian pustaka, observasi, dan wawancara. 

b) Pembuatan produk awal: tinjauan ahli pendidikan jasmani, ahli pembelajaran, 

dan uji coba kelompok kecil. 

c) Revisi produk pertama. 

d) Uji coba lapangan kelas VIII A SMP N 1 Sale kota Rembang 

e) Revisi produk akhir. 

f) Produkakhirpengembanganmediapembelajaran penjasorkes menggunakan 

kayu berekor. 
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Analisis Kebutuhan 

 

 Kajian Pustaka  Observasi Dan Wawancara 

 

  Pembuatan Produk Awal 

 

  

 Tujuan Ahli pendidikan jasmani    Ujicoba Kelompok Kecil 

 dan Ahli Pembelajaran    12 Siswa Kelas VIII SMP N 1 Sale 

 

  Revisi Produk Pertama 

  Uji Lapangan 

Seluruh siswa kelas VIII A SMP N 1 Sale 

Revisi Produk Akhir 

  Produk akhir 

 

Media Pembelajaran Kayu Jati Berekor 
Bagan 1 Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran Penjasorkes 

Menggunakan Kayu Jati Berekor 
Sumber: Prof. Dr. Sugiyono 

 
 

3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan adalah langkah awal dalam melakukan 

penelitian.Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah pengembangan 

media pembelajaran penjasorkes menggunakan media kayu berekor ini 

dibutuhkan atau tidak.Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi di SMP N 1 
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Sale kota Rembang tentangpelaksanaan olahraga lempar lembingdengan cara 

melakukan pengamatan langsung tentang aktifitas siswa. 

3.2.2 Pembuatan Produk awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah 

selanjutnya adalah pembuatan produk media pembelajaran kayu berekor.Dalam 

pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan 

kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli atletik dan satu guru 

pendidikan jasmani sebagai ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil. 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisiensi dan kebermanfaatan dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Desain uji coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri dari: 

3.3.1.1 Evaluasi ahli 

Sebelum produk pembelajaran dikembangkan dan diujicobakan kepada 

subyek, produk yang dibuat evaluasi (validasi) terlebih dahulu oleh ahli Penjas 

yaitu :(Rumini, S.Pd. M.Pd) dan ahli pembelajaran (Anton Yudhawastu S.Pd) 

Guru Penjas SMP N 1 Sale kota Rembang.  

Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan peralatan, jumlah 

subyek, waktu penyajian pembelajaran, media pembelajaran (Modifikasi produk), 

kesesuaian bahan pelajaran dengan kurikulum, efektifitas metode 

pembelajaran.Untuk menghimpun data dari para ahli dilakukan dengan Cara 
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pemberian draf model awal kuesioner atau lembar evaluasi kepada para ahli dan 

ahli penjas (Guru Penjas), Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa penilaian, 

saran terhadap produk yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar 

pengembangan produk. 

3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah di revisi dan hasil evaluasi ahli 

kemudian diujicobakan kepada siswa kelas VIII SMP N 1 Sale kota Rembang. 

Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 12 siswa sebagai 

subjeknya.Pengambilan siswa dilakukan dengan menggunakan sampel secara 

random karena karakteristik dan tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda. 

Siswa diberikan penjelasan tentang penggunaan media kayu berekor 

yang kemudian melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang 

pembelajaran lempar lembing menggunakan media kayu berekor yang telah 

dilakukan.Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui tanggapan 

awal dari produk yang dikembangkan. 

3.3.1.3 Revisi  Produk Pertama 

Hasil data dari evaluasi satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, 

serta uji coba kelompok kecil tersebut dianalisis.Selanjutnya dijadikan acuan 

untuk merevisi produk yang telah dibuat. 

3.3.1.4 Uji Lapangan 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji coba kelompok besar. Uji lapangan ini dilakukan pada 

seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Sale kota Rembang. Siswa diberikan 

penjelasantentang penggunaan media kayu berekor yang telah direvisi kemudian 

melakukan uji coba pembelajaran lempar lembing menggunakan bola 
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berekor.Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang telah dilakukan. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian antara lain: 

a) Satu orang ahli pendidikan Jasmani dan Kesehatan. 

b) Satu orang guru pembelajaran Penjasorkes. 

c) Siswa dalam uji coba skala kecil sebanyak 12 orang. 

d) Siswa dalam uji coba skala besar sebanyak 30 orang. 

3.4 Cetak Biru Produk 

 Cetak biru produk dalam penelitian pengembangan media kayu jati 

berekor dalam pembelajaran lempar lembing adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Penilaian Proses 

 Penilaian tes instrumen lemparan menggunakan media kayu jati berekor 

dan lembing sebenarnya, tahap penilaian proses menggunakan rublik penilaian 

yang diisi oleh para ahli dan pengukuran tes secara langsung di lapangan. Ahli 

terdiri dari satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran. Macam penilaian proses 

meliputi beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

 Persiapan: pegangan lembing menggunakan pegangan cara Finlandia, 

cara membawa lembing dengan berlari biasa, cara melempar lembing dengan 

mengayunkan lengan kedepan lebih cepat, gerakan kaki saat melespar berlari 

cepat, jauhnya lemparan yang maksimal. 

 Pelaksanaan: melepaskan lembing ke depan dengan ayunan lengan lebih 

kuat dan gerakan kaki berlari biasa agar menghasilkan lemparan yang maksimal 

dan jangan melewati garis batas yang sudah ditentukan.Gerakan lanjutan: 

mengakhiri gerakan lemparan dengan posisi tangan lurus kedepan dan posisi 
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kaki kanan sebagai tumpuan saat melempar setelah lembing mendarat 

berpindah kaki kanan kedepan. 

3.4.2 Penilaian Hasil 

 Penilaian hasil dalam uji instrumen ini berbentuk kuesioner untuk siswa 

yang didalamnya mencakup tiga aspek yaitu psikomotor, afektik dan kognitif 

serta dari satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran. 

3.5 Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan saran dari 

ahli penjas dan nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai masukan 

untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari 

pengambilan hasil kuesioner dari setelah penggunaan produk. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

kuesioner.Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan 

uji coba.Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subjek yang relatif banyak 

sehingga data dapat diambil secara serentak dan waktu yang singkat.Kepada 

ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda.Kuesioner ahli dititikberatkan 

pada produk pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner siswa dititikberatkan 

pada kenyamanan dalam menggunakan produk.yaitu dalam motivasi siswa 

dalam melakukan produk, tingkat kesenangan siswa terhadap produk, apakah 

produk membosankan bagi siswa, keaktifan siswa dalam melaksanankan produk 

pembelajaran. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang 

harus dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa 
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tingkat kesesuaian produk dengan kompetensi dasar yang ada pada Kurikulum 

KTSP Sekolah Menengah Pertama, ketepatan memilih bahan ajar, kesesuaian 

fasilitas yang digunakan, ketepatan model dengan tingkat, karakteristik siswa 

usia Sekolah Menengah Pertama, tingkat efektifitas penggunaan media 

pembelajaran kayu jati berekor, serta komentar dan saran umum jika ada. 

Rentangan evaluasi mulai dari "tidak baik" sampai dengan " sangat baik" dengan 

cara memberi tanda "" pada kolom yang tersedia. 

(1) Tidak baik 

(2) Kurang baik 

(3) Cukup bailk 

(4) Baik 

(5) Sangat baik 

Berikut adalah faktor, indikator dan jumlah kuesioner yang 

akandigunakan pada kuesioner ahli: 

Tabel 1. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

I Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan kelayakan 

untuk diajarkan pada siswa Sekolah 

Menengah Pertama. 

 

5 

 

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan yang 

harus dijawab oleh siswa dengan altenatif jawaban " Ya" dan " Tidak". Faktor 

yang digunakan dalam kuesioner meliputi aspek kognitf, afektif dan psikomotorik. 
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Cara pemberian skor pada alternatif jawaban sebagai berikut: 

Tabel 2.Skor Jawaban Kuesioner "Ya" dan " Tidak". 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 

Tidak 

1 

0 

0 

1 

Berikut adalah faktor-faktor, indikator dan jumlah butir kuesioner yang 

akan digunakan pada siswa: 

Tabel  3. Faktor, Indikator dan Jumlah Butir Kuesioner. 

No Faktor Indikator Jml 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Kognitif 

 

 

Psikomotor 

 

 

Afektif 

 

 

Kemampuan siswa memahami penggunaan media 

kayu jati berekor pada saat pembelajaran lempar 

lembing. 

Kemampuan siswa mempraktekkan gerak dalam 

pembelajaran lempar lembing dengan 

menggunakan media kayu jati berekor. 

Menampilkan sikap aktif dalam mengikuti 

pembelajaran lempar lembing menggunakan media 

kayu jati berekor. 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

3.7 Analisis Data Produk 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase.Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif. 
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Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari 

Sukirman,dkk.(2003), yaitu: 

   

 

Keterangan: 

 f= Frekuensi relative/angka presentase 

 f= Frekuensi yang sedang dicari persentasenya  

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. 

Tabel 4.Klasifikasi Presentase 

Persentase  Klasifikasi  Makna 

0–20% 

20,1–40% 

40,1–70% 

70,1–90% 

90,1–100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan (bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

Sumber Guilford (dalam Faqih, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f = X 100 %  

 

100% = Konstanta 

N= Jumlah seluruh data 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN  

 

4.1 Penyajian Data Hasil UjiCoba 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan  

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang 

terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan 

tersebut, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara menganalisis proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di 

lapangan, melakukan observasi pembelajaran dan melakukan studi pustaka. 

Sesuaidengan kompetensi dasar pada materi atletik khususnya nomor 

lempar lembing bagi kelas VIII, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikkan 

teknik dasar lempar lembing dengan peraturan dan alat yang dimodifikasi untuk 

memupuk kerjasama dan toleransi. Kenyataan yang ada dalam proses 

pembelajaran atletik, khususnya pada nomor lempar lembing di SMP masih jauh 

dari yang diharapkan. 

Pada proses pembelajaran lempar lembing ditemui beberapa hal, antara 

lain sarana dan prasarana yang digunakan tidak sesuai dengan tahap 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, peraturan lempar lembing yang 

digunakan sesuai dengan peraturan yang sebenarnya atau aturan baku dalam 

pembelajaran lempar lembing, diketahui ada beberapa siswa khususnya siswa 

putri yang merasa takut dengan bentuk lembing sebenarnya karena lembing 

yang digunakan beresiko apalagi di lapangan yang mini, diketahui ada beberapa 

siswa ketika mengikuti pembelajaran hanya duduk-duduk saja dan tidak aktif 
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mengikuti pembelajaran lempar lembing, pembelajaran lempar lembing yang 

diberikan oleh guru masih belum dikemas dalam bentuk modifikasi, sehingga 

dijumpai siswa yang merasa tidaksenang, bosan, dan malas untuk bergerak. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran lempar lembing 

yang diberikan oleh guru masih kurang efektif dan kurang menumbuhkan minat 

siswa agar aktif bergerak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memutuskan untuk 

mengembangkan media kayu jati berekor dalam pembelajaran lemparlembing 

pada siswakelas VIII di SMP Negeri 1 Sale. Peneliti mengharapkan produk yang 

dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas pengembangan atletik khususnya 

pengembangan alat lembing yang dapat membuat siswa aktif mengikuti 

pembelajaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani 

siswa. Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu guru 

Penjasorkes dalam memberikan pembelajaran lempar lembing lebih bervariasi 

dengan menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

Produk yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran 

Penjasorkes adalah pengembangan alat lembing untuk pembelajaran 

penjasorkes yang sesuai sebagai media pembelajaran siswa SMP Negeri 1 Sale. 

Penelitian ini dilaksanakan oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sale. 

Proses pengambilan data berlangsung dua hari mulai tanggal 6 dan 8 April 2013 

di  SMP Negeri 1 Sale. Sebelumnya penelitian dimulai, terlebih dahulu 

melakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Analisis tujuan dan karakteristik pembelajaran gerak siswa SMP 

2. Analisis karakteristik siswa SMP 
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3. Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara mengembangkan model 

pembelajaran yang dimodifikasi melalui pengembangan alat lembing 

menggunakan media kayu jati berekor. 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model modifikasi melalui 

menggunakan media kayu jati berekor. 

5. Menetapkan tujuan isi dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7. Menyusun produk awal model pembelajaran alat lembing meggunakan media 

kayu jati berekor. 

4.1.2 Draf Awal Produk. 

4.1.2.1 Lapangan 

Lapangan yang digunakanadalah di tanah yang berumput maupun tidak 

berumput yang penting jangan sudah di semen atau berupa lantai 

(berpafing).Menggunakan lapangan mini tidak perlu menggunakan lapangan 

yang terlalu luas sehingga dapat dilakukan dilapangan dalam sekolahan. 

4.1.2.2 Lembingmenggunakan media kayujatiberekor 

Lembing yang digunakanterbuatdarikayujati. Yang memilikiberatsekitar2 

ons danberwarnawarni. 

 

Gambar10.Media KayuJatiBerekor 
Sumber: Hasil Penelitian 2013 
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Keterangan media kayujatiberekor: 

1. Panjanglembing 35 cm 

2. Diameter 3 cm 

3. Berat 2 ons 

4. Bahan kayujati 

5. Cat kayuwarna ( merah, putih, kuningdanhijau) 

Keunggulan media kayujatiberekor: 

1. Tidakberbahayauntuk proses pembelajaran 

2. Harganyamurah 

3. Beratnyasangatringan 

4. Bentukdanwarna yang menarik, merahputihmelambangkanwarga 

Indonesia, kuningwarnaUnnes, danhijauwarnaKonservasi 

4.1.3 Validitas Ahli 

Draf produk awal mengembangkan alat lembing untuk pembelajaran 

penjasorkes meggunakan media kayu jati berekor dan memotifasi siswa untuk 

aktif bergerak dengan adanya pengembangan alat divalidasi terlebih dahulu oleh 

para ahli yaitu satu orang ahli yang berasal dari dosen, yaitu Ibu Rumini, S.Pd, 

M.Pd dan pembelajarPenjasorkes SMP. Validasi dilakukan dengan cara 

memberikan draf produk awal alat lembing untuk pembelajaran penjasorkes 

meggunakan media kayu jati berekor dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli. 

Lembar evaluasi berupa koesioner yang berisi aspek kualitas model alat lembing 

meggunakan media kayu jati berekor, saran serta komentar dari ahli Penjasorkes 

dan pembelajarPenjasorkes SMP terhadap model alat lembing meggunakan 

media kayu jati berekor. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model alat 

lembing meggunakan media kayu jati berekor dengan menggunakan Skala Likert 
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mulai 1 sampai 4. Lembar evaluasi untuk kualitas model alat lembing 

meggunakan media kayu jati berekor dapat dilihat pada lampiranhalaman 50. 

4.2 Hasil Analisis Data Uji Coba I 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli dan siswa 

merupakan data awal untuk menyatakan apakah produk alat lembing 

meggunakan media kayu jati berekor layak digunakan dan efektif saat digunakan 

pembelajaran lempar lembing. Adapun jumlah siswa yang mengikuti uji coba 

skala kecil sebanyak 12 anak. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari 

para ahli penjas dan ahli pembelajarPenjasorkes SMP. 

Tabel 4.1Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

Jawaban Ahli Ahli I Ahli II 

Sangat Baik 9 10 

Baik 6 5 

Cukup Baik 0 0 

Kurang Baik 0 0 

 90% 92% 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli 

Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes dapat disimpulkan bahwa menurut 

pendapat ahli penjasorkes ada 9 aspek yang dinyatakan baik, ahli pembelajar 

penjasorkes mengatakan ada 10 aspek yang dinyatakan cukup baik. Hal ini yang 

menjadikan model pembelajaran perlu diperbaiki karena ada beberapa alternatif 

jawaban masih menyatakan cukup baik. Oleh karena itu perlu ada revisi lebih 

lanjut agar pengembangan modelalat lembing meggunakan media kayu jati 

berekormenjadi efektif. Hasil evaluasi ahli untuk kualitas model alat lembing 

meggunakan media kayu jati berekor dapat dilihat pada lampiran. 

Setelah produk pengembangan alat lembing meggunakan media kayu jati 

berekor divalidasi oleh ahli dan pembelajar Penjasorkes, maka dilakukan revisi 
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sesuai kebutuhan perbaikan. Perbaikan revisi tersebut diuji cobakan kepada 

kelompok kecil yaitu siswa kelas VIII SMP N 1 Sale kota Rembang, yang 

berjumlah 12 orang. 

Data yang diperoleh dari uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan. Data 

tersebut dikategorikan ke dalam tiga aspek penilaian, yaitu aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Berikut rekapitulasi hasil kuesioner skala kecil. 

4.2.1 Psikomotor Responden Siswa KelasVIII  

Gambar mengenai frekuensi psikomotor siswa  kelas VIII pada 

pembelajaran lempar lembing disajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel4.2Psikomotor Siswa KelasVIII 

NO Indikator Pertanyaan Persentase Kategori 

1 Pegangan lembing cara Finlandia 77% Baik 

2 Cara membawa lembing 73% Baik 

3 Cara melempar lembing 85% Baik 

4 Gerakan kaki 67% 
Cukup 
Baik 

5 Jauhnya lemparan lembing 79% Baik 

Sumber: Hasilpenelitian (2013) 
 

Dari hasil rekapitulasi aspek psikomotorik diperoleh prosentase jawaban 

siswa baik. Dalam hal ini gerakankaki siswa memiliki orientasi lebih sedikit 

dibandingkan dengan empat aspek lainnya. Sehingga itu pada aspek ini perlu 

ada revisi atau perbaikan model pembelajaran. 

4.2.2 KognitifRespondenSiswaKelasVIII  

Untuk mengetahui gambaran mengenai frekuensi aspek kognitif 

responden siswa kelas VIII SMP Negeri 1Sale setelah bermain pengembangan 

media model pembelajaranlempar lembing pada uji coba kelompok kecil 

disajikan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel4.3Kognitif Siswa KelasVIII 

NO Indikator Pertanyaan Persentase Kategori 

1 
Panjang lembing melalui media kayu jati 
berekor yang digunakan 

75% Baik 

2 
Perbedaan media kayu jati berekor 
dengan lembing sesungguhnya 

75% Baik 

3 
Lempar lembing melalui media kayu jati 
berekor dapat dimainkan oleh semua 
orang 

83% Baik 

4 Kelemahan media kayu jati berekor 83% Baik 

5 Keunggulan media kayu jati berekor 83% Baik 

Sumber: Hasilpenelitian (2013) 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, diperoleh prosentase jawaban 

siswa cukup baik. Dalam hal ini pengetahuan siswa tentang perbedaan media 

kayu jati berekor dengan lembing sesungguhnya dan lempar lembing melalui 

media kayu jati berekor dapat dimainkan oleh semua orang dalam kategori 

kurang. Sehingga itu pada aspek ini perlu ada revisi atau perbaikan model 

pembelajaran. 

4.2.3 AfektifRespondenSiswaKelasVIII 

GambaranmengenaifrekuensiAfektifrespondenSiswaKelasVIII 

padapembelajaranlempar lembingdisajikandalamtabledibawahini. 

Tabel4.4Frekuensi Afektif  Siswa KelasVIII  

NO Indikator Pertanyaan Persentase Kategori 

1 Toleransi 75% Baik 

2 Percaya diri 83% Baik 

3 Keberanian 75% Baik 

4 Menjaga keselamatan diri dan orang lain 66% Cukup Baik 

5 Bersedia berbagi tempat dan peralatan 83% Baik 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 
 

Dari hasil rekapitulasi aspek afektif siswa, disimpulkan bahwa 12 siswa 

yang mengikutipembelajaran siswa belummemiliki keberanian, kepercayaan diri,  

bersedia berbagi tempat dan peralatan. Sehingga itu pada aspek ini perlu ada 

revisi atau perbaikan model pembelajaran. 



 

 

43 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh aspek terlihat sudah 

baik, akan tetapi ada beberapa aspek yang kurang maksimal. Untuk itu perlu 

adanya revisi guna kesempurnaan model pembelajaran agar pengembangan 

model pembelajaran dapat berhasil menjadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 

4.3 Revisi Produk  

Berdasarkan saran dari ahli dan pembelajar Penjasorkes Sekolah 

Menengah Pertama pada produk atau model seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat segeradilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan 

saran dari ahli danpembelajar Penjasorkes sebagai berikut : Persediaan media 

kayu jati berekor diperbanyak. Berat media ditambah menjadi 2 ons. Ada 

beberapa konsep dalam permainanlebih menarik dan tidak monoton. Awalan 

melaksanakan lempar lembing menggunakan lari biasa. Siswa diharapkan 

mengayunkan lengan dalam melakukan lemparan lembing lebih cepat. Dilakukan 

perbandingan ukuran panjang lembing standar dengan panjang lembing 

modifikasi.  

4.4 Penyajian Data Hasil Uji Coba II 

4.4.1 Diskripsi Produk Kedua 

Setelah melalui revisi dari para ahli dan hasil kuesioner siswa, maka 

produk awal dirubah menjadi model pembelajaran yang efektif dan lebih aktif. 

Revisi produk berupa ukuran lembing yang digunakan sesuai dengan kebutuhan 

dan jumlah siswa, dilakukan awalan seperti lari biasa. Adapun teknik permainan 

semua sama, yang membedakan konsep awalan saja 

 

 



 

 

44 

4.4.2 Hasil Analisis Data Uji Coba II 

Data hasil uji coba skala kecil yang sudah direvisi akan diterapkan pada 

kelompok skala besar yang berjumlah 30 siswa. Hasil analisis data skala besar 

merupakan pedoman untuk menyatakan apakah produk model alat lembing 

meggunakan media kayu jati berekor efektif digunakan. Berikut ini adalah hasil 

pengisian kuesioner dari para ahli dan pembelajar penjasorkes SMP. 

Tabel 4.5Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

Jawaban Ahli Ahli I Ahli II 

Sangat Baik 12 15 

Baik 3 0 

Cukup Baik 0 0 

Kurang Baik 0 0 

 95% 100% 

Sumber: Hasilpenelitian2013 
 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli 

Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes yang dilakukan siswa SMP N 1 Sale 

dapat disimpulkan bahwa dari dua ahli menyatakan bahwa pengembangan 

model pembelajaran sudah masuk dalam kategori penilaian sangat baik. Ini 

terlihat ada peningkatan yang signifikan, bahwa pengembangan model alat 

lembing meggunakan media kayu jati berekor efektif digunakan. Hasil evaluasi 

ahli untuk kualitasmodel alat lembing meggunakan media kayu jati berekor dapat 

dilihat pada lampiran. 

Data tersebut dikategorikan ke dalam tiga aspek penilaian, yaitu aspek 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Berikut hasil rekapitulasi semua aspek yang 

merupakan hasil kuesioner siswa dengan jumlah 30 orang : 
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4.4.2.1 Psikomotor Responden Siswa KelasVIII  

Gambar mengenai frekuensi psikomotor siswa  kelas VIII pada 

pembelajaran lempar lembing disajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel4.6PsikomotorSiswa KelasVIII 

NO Indikator Pertanyaan Rata-rata Jarak yang diperoleh 

1 Lembing Standart 13.88 

2 Lembing Kayu ekor Jati 15.302 

Sumber: Hasilpenelitian2013 
Dari hasil rekapitulasi aspek psikomotorik secara praktek disimpulkan 

bahwa rata-rata menggunakan lembing standart sejauh 13,88 m dan 

menggunakan lembing kayu jati berekor sejauh 15,302 m. 

4.4.2.2 KognitifRespondenSiswaKelasVIII  

Untuk mengetahui gambaran mengenai frekuensi aspek kognitif 

responden siswa kelas VIII SMP Negeri 1Sale setelah bermain pengembangan 

media model pembelajaranlempar lembing pada uji coba kelompok kecil 

disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel4.7Kognitif Siswa KelasVIII 

NO Indikator Pertanyaan Persentase Kategori 

1 
Panjang lembing melalui media kayu jati 
berekor yang digunakan 

80% Baik 

2 
Perbedaan media kayu jati berekor 
dengan lembing sesungguhnya 

80% Baik 

3 
Lempar lembing melalui media kayu jati 
berekor dapat dimainkan oleh semua 
orang 

86% Baik 

4 Kelemahan media kayu jati berekor 86% Baik 

5 Keunggulan media kayu jati berekor 86% Baik 

Sumber: Hasilpenelitian (2013) 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, diperoleh prosentase jawaban 

siswa baik. Dalam hal ini banyak siswa mampu melaksanakan semua aspek 

dengan baik. Sehingga media kayu jati berekor sangat efektif untuk siswa SMP.  
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4.4.2.3 AfektifRespondenSiswaKelasVIII 

GambaranmengenaifrekuensiAfektifrespondenSiswaKelasVIII 

padapembelajaranlempar lembingdisajikandalamtabledibawahini. 

Tabel4.8Frekuensi Afektif  Siswa KelasVIII  

NO Indikator Pertanyaan Persentase Kategori 

1 Toleransi 83% Baik 

2 Percaya diri 90% Baik 

3 Keberanian 86% Baik 

4 
Menjaga keselamatan diri dan orang 
lain 

80% Baik 

5 Bersedia berbagi tempat dan peralatan 93% Sangat Baik 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 
  
 Dari hasil rekapitulasi aspek afektif siswa, disimpulkan bahwa 20 siswa 

yang mengikutipembelajaran siswa sudahmemiliki toleransi, keberanian, 

kepercayaan diri, menjaga keselamatan diri dan orang lain bersedia berbagi 

tempat dan peralatan. Sehingga media kayu jati berekor sangat efektif untuk 

siswa SMP. 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tiga aspek penilaian berupa 

kognitif, afektif dan psikomotorik sudah dapat diterapkan pada 

pembelajaranlempar lembing. Oleh karena itu pengembangan model media kayu 

jati berekor dalam pembelajaran lempar lembinglayak digunakan, khususnya 

siswa SMP. Oleh karena itu model pengembangan media kayu jati berekor 

dalam pembelajaran lempar lembing sudah dapat dinyatakan berhasil menjadi 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

5.6 Prototipe Produk 

Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pengembangan alat pembelajaran kayu jati berekor yang dimodofikasi dapat 

diambil garis besar bahwa model pembelajaran yang telah dibuat sangat efektif 
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diterapkan dan dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran untuk 

meningkatkan keseimbangan gerak dinamis dan statis anak SMP. 

Produk yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran 

penjasorkes. Hal ini terbukti setelah produk awal direvisi, model alat lembing  

kayu jati berekor mendapat tanggapan yang positif dari ahli pembelajar maupun 

bagi siswa. Karena merupakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, 

menyenangkan, tidak membosankan dan tidak monoton. 

Oleh karena itu modifikasi alat pembelajaran lembing dengan alat kayu 

jati berekor sangat berkesan, menyenangkan, lebih aktif, dan dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani anak. Hal ini terlihat dari prosentase 

kemampuan siswa dalam melaksanakan semua aturan permainan dengan baik. 

Model pengembangan alat pembelajaran lempar lembing pada siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2012/2013layak 

dan efektif digunakan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran. 
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BAB V  

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

 Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan sepakbola gawang ganda yang berdasarkan data pada saat uji 

coba skala kecil (N=12) dan uji coba lapangan (N=30).  

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian maka 

dilakukan beberapa revisi meliputi: 

1. Awalan melaksanakan lempar lembing menggunakan lari biasa. 

2. Siswa diharapkan mengayunkan lengan dalam melakukan lempar lembing 

lebih cepat. 

3. Dilakukan perbandingan ukuran jauhnya lemparan menggunakan lembing 

standar dengan lembing kayu jati berekor. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produk model pengembangan media kayu jati berekor sudah dapat 

dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data 

dari evaluasi ahli Penjas didapat rata-rata persentase 93%, hasil analisis 

data dari evaluasi ahli Pembelajaran I didapat rata-rata persentase 96%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk pengembangan 

media kayu jati berekor ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

dapat digunakan untuk siswa SMP N 1 Sale.  

2. Produk model pengembangan media kayu jati berekor sudah dapat 

digunakan bagi siswa SMP di Sale. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji 
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coba kelompok kecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 77% dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat rata-rata 

persentase pilihan jawaban yang sesuai 85%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan maka pengembangan media kayu jati berekor ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa SMP 

N 1 Sale.  

5.2  Saran 

5.2.1 Model pengembangan media kayu jati berekor sebagai produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian 

pembelajaran penjasorkes melalui pembelajaran lempar lembing untuk siswa 

kelas SMP. Penggunaaan model ini dilaksanakan seperti apa yang 

dirancangkan sehingga dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga. 

5.2.2 Jika tidak terdapat permasalahan maka model pengembanfan madia kayu 

jati berekor ini dapat digunakan akan tetapi jika terdapat permasalahan maka 

model pngembangan media kayu jati berekor ini dapat dilakukan 

penyesuaian. Kemudian dapat dilakukan evaluasi kerja yang berulang-ulang 

untuk memperoleh kesesuaian bentuk pembelajaran lempar lembing dengan 

kondisi dan situasi di lapangan. 

5.2.3 Bagi guru penjas di Sekolah Menengah Pertama diharapkan dapat 

mengembangkan model-model pengembangan media lembing yang lebih 

menarik lainnya untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah.  
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

Kuesioner ahli pembelajaran 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran15 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

PENGEMBANGAN MEDIA KAYU JATI BEREKOR DALAM 

PEMBELAJARAN LEMPAR LEMBING PADA SISWA KELAS VIII SMP 

NEGERI 1 SALE 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawab pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya dan 

sejujur-jujurnya. 

2. Jawablah secara runtut dan jelas 

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang (x) pada 

huruf a atau b sesuai dengan pilihanmu. 

4. Selamat mengisi dan terima kasih 

 

Nama  : …………………………………………. 

Jenis Kelamin : …………………………………………. 

Umur  : …………………………………………. 

Kelas  : …………………………………………. 

NIS  : …………………………………………. 

Alamat  : …………………………………………. 
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PERTANYAAN 

A. KOGNITIF 

1. Apakah  kamu  tahu panjang lembing melalui media kayu jati berekor 

ini? 

a. Ya  b. Tidak 

Lampiran 14 ( lanjutan) 

Lampiran 15 (lanjutan) 

 

2. Apakah kamu tahu perbedaan media kayu jati berekor dengan lembing 

sesungguhnya? 

a. Ya  b. Tidak 

3. Apakah  lempar lembing melalui media kayu jati berekor dapat 

dimainkan oleh semua orang? 

a. Ya  b. Tidak 

4. Apakah kamu tahu kelemahan media kayu jati berekor? 

a. Ya  b. Tidak 

5. Apakah kamu tahu keunggulan media kayu jati berekor? 

a. Ya  b. Tidak 

b.  

Tabel pengamatan ini diisi dengan cara memberi tanda  silang“X” pada 

huruf yang sudah disediakan. 

0 = Jika siswa menjawab “Tidak” 

1 = Jika siswa menjawab “Ya” 
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PSIKOMOTORIK 

No. 

Aspek-aspek Penilaian 
1 2 3 4 

1 Pegangan lembing cara finlandia 
-Ibu jari ada di belakang ikatan 
-Ruas jari tengah ada di belakang ikatan 
-Jari telunjuk memanjang badan lembing 
- Pegangan jari harus kuat 

        

2 Cara membawa lembing 
- Lembing dibawa diatas pundak di samping kepala 
- Mata lembing mengarah kedepan serong keatas 
- Siku tangan kanan dilipat atau ditekuk menuju kedepan 
- Kaki dibuka selebar bahu 

        

3 Cara melempar lembing 
- Tangan kanan memegang lembing dengan lengan lurus 
ke belakang 
- Mata lembing berada disamping kepala kira-kira dekat 
dengan sudut mata 
- Pandangan menghadap kearah lemparan 
-Lembing dilemparkan sekuat-kuatnya ke depan ke atas 
dan didepan kepala dengan jari tengah mendorong lilitan 
tali pegangan  

        

4 Gerakan Kaki 
- Melakukan 3 langkah kedepan dimulai dengan kaki kiri 
- Kaki kanan 4 langkah kedepan menyilang didepan kaki 
kiri 
- Gerakan lanjutan kaki kanan mendarat kedepan dan 
menempatkannya didepan kaki kiri 
- Kaki kiri diangkat lurus ke belakang lemas 

        

5 Jauhnya Lemparan 
- Mampu melewati kun 1 
- Mampu mencapai kun 2 
- Mampu mencapai kun 3 
- Mampu mencapai kun 4 

        

 

Jumlah     

 

Tabel pengamatan ini diisi dengan cara memberi tanda “√” pada kolom 

yang sudah disediakan. 
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1= Jika siswa hanya melakukan 1 indikator saja. 

2= Jika siswa melakukan 2 indikator. 

3= Jika siswa melakukan 3 indikator. 

4= Jika siswa melakukan 4 indikator. 

5= Jika siswa melakukan semua indikator yang ada. 

 

 

 

 

Lampiran 15 (lanjutan) 

Tabel Pengamatan Aspek Afektif Siswa 

No Indikator Melakukan 

Ya Tidak 

1 Toleransi   

2 Percaya diri   

3 Keberanian   

4 Manjaga keselamatan diri dan orang lain   

5 Bersedia berbagi tempat dan peralatan   

Tabel pengamatan ini diisi dengan cara memberi tanda “√” pada kolom 

yang sudah disediakan. 

0 = Jika siswa menjawab “Tidak” 

1 = Jika siswa menjawab “Ya” 
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Lampiran 16  

Hasil Kuesioner Uji Skala Kecil 

Aspek Afektif 

No  Nama  Toleransi Percaya 
Diri 

Keberanian  Menjaga keselamatan 
diri dan orag lain 

Bersedia 
berbagi tempat 
dan peralatan  

Prosentase  

1 Ahmad Fajar Utomo 1 1 1 1 0 80% 

2 Alvin Nurfahrudin 1 1 1 0 1 80% 

3 Andika Pratama Irmansyah 0 1 1 1 1 80% 

4 Anisa Dwi Kurnia 1 1 0 1 1 80% 

5 Arik Mustofa 1 1 1 0 1 80% 

6 Ari Prastia 1 1 1 0 1 80% 

7 Aulia Zulianto 1 0 1 1 1 80% 

8 Bella Yuliantika 0 1 1 1 1 80% 

9 Catur Rahmadaningtyas 1 1 1 1 1 100% 

10 Citiya Dewa Nata 1 1 1 1 0 80% 

11 Deni Eko Prasetyo 1 0 1 1 1 80% 

12 Inne Putri Dwi Wahyuni 1 0 1 1 1 80% 

Jumlah  10 9 11 9 10  

Rata-rata 83,4% 75% 96,7% 75% 83,4%  

 
 

 



 

 

70 

Lampiran 17 

Aspek Kognitif 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 

1 Ahmad Fajar Utomo A A A A B 

 
 
2 

Alvin Nurfahrudin A A A A A 

3 Andika Pratama  A A A A B 

4 Anisa Dwi Kurnia A A B A A 

5 Arik Mustofa A B A A A 

6 Ari Prastia A A A B A 

7 Aulia Zulianto A A A B A 

8 Bella Yuliantika A B A A A 

9 Catur Rahmadaningtyas A A A B A 

10 Citiya Dewa Nata B A A A A 

11 Deni Eko Prasetyo A A A A A 

12 Inne Putri Dwi Wahyuni A A A A A 

Jumlah 11 10 11 9 10 

Rata-rata 91,7% 83,4% 91,7% 75% 83,4% 
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Lampiran 18 

 

Aspek Psikomotor 

No  Nama  
Aspek-aspek penilaian  

Prosentase  
1 2 3 4 5 

1 Ahmad Fajar Utomo 4 4 4 4 4 100% 

2 Alvin Nurfahrudin 4 4 3 3 4 90% 

3 
Andika Pratama 
Irmansyah 

4 
4 3 4 4 

95% 

4 Anisa Dwi Kurnia 3 3 3 3 3 75% 

5 Arik Mustofa 4 4 3 4 4 95% 

6 Ari Prastia 4 4 4 3 4 95% 

7 Aulia Zulianto 4 4 4 4 4 100% 

8 Bella Yuliantika 4 3 3 3 3 80% 

9 
Catur 
Rahmadaningtyas 

4 
4 4 4 3 

95% 

10 Citiya Dewa Nata 4 4 3 3 4 90% 

11 Deni Eko Prasetyo 4 4 3 3 3 85% 

12 
Inne Putri Dwi 
Wahyuni 

3 
4 4 4 3 

90% 

Jumlah  46 46 41 42 43  

Rata-rata 95,9%  95,9%  85,5%  87,5%  89,6%  
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Lampiran 19 

Hasil Kuesioner Uji Skala Besar 

Aspek Afektif 

No  Nama  Toleransi Percaya 
diri 

Keberanian  Menjaga 
keselamatan diri 
dan orang lain 

Bersedia berbagi 
tempat dan 
peralatan 

Prosentase  

1 Aulia zulianto 1 1 1 1 1 100% 

2 Ahmad fajar utomo 1 1 1 1 1 100% 

3 Anisa dwi kurnia 1 1 1 1 1 80% 

4 Ari prastia 1 1 1 1 1 100% 

5 Andika pratama irmansyah 1 1 1 1 1 100% 

6 Alvin nurfahrudin 1 1 1 1 1 80% 

7 Arik mustofa 1 1 1 1 1 100% 

8 Bella yuliantika 1 1 1 1 1 80% 

9 Catur rahmadaningtyas 1 1 1 1 1 80% 

10 Citiya dewa nata 1 1 1 1 1 100% 

11 Dwi retno widyawati 1 1 1 1 1 80% 

12 Deni eko prastyo 1 1 1 1 1 100% 

13 Eny heka hesti 1 0 1 1 1 80% 

14 Enby fannana f 0 1 1 1 1 80% 

15 Faiqoh  1 1 1 1 1 100% 

16 Inne putri dwi wahyuni 1 1 1 1 1 100% 

17 Inez ahma n 1 1 1 1 1 100% 

18 Intan arum sari 1 1 1 1 1 100% 

19 Kiki lishana 1 1 1 1 1 100% 

20 Khairunnisa puspita rani 1 0 1 1 1 80% 
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21 Mega silviyani 1 1 1 1 1 100% 

22 Mochamad andi sofyan toro 1 1 1 0 1 80% 

23 Neca herlina sulistyani 1 1 1 1 1 100% 

24 Rifki feriawan 1 1 1 1 1 100% 

25 Rinjani nur affanin 0 1 1 1 1 80% 

26 Reglia shinta mayangsari 1 1 0 1 1 80% 

27 Satrio  1 1 1 1 1 100% 

28 Susanti  1 1 1 1 1 100% 

29 Uti novamba  1 1 1 1 1 100% 

30 Tomi hari saktia bekti 1 1 0 1 1 80% 

Jumlah  28 28 28 29 30  

Rata-rata 93% 90% 86% 90% 93% 90% 
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Lampiran 20 

Aspek Kognitif 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 

1 Aulia zulianto A A A A A 

2 Ahmad fajar u A A A A A 

3 Annisa dwi kurnia A A A A A 

4 Ari prastia A A A A A 

5 Andika pratama i A A A A A 

6 Alvin nur fahrudin A A A A A 

7 Arik mustofa A A A A A 

8 Bella Yuliantika A A A A A 

9 Catur Rahmadaningtyas A A A A A 

10 Citiya Dewa Nata A A A A A 

11 Dwi retno widyawati A A A A A 

12 Deni eko p A A A A A 

13 Eni heka hesti A A A A A 

14 Enby fannana firdausy A A A A A 

15 Faiqoh  A A A A A 

16 Inne putri dwi w A A A A A 

17 Inez rahma n A A A A A 

18 Intan arum s A A A A A 

19 Kiki listiana A A A A A 

20 Khairunisa puspita rani A A A A A 

21 Mega silfiani A A A A A 

22 Moh andi sofyan A A A A A 

23 Neca herlina s B A A A B 

24 Rifki feriawan A A A A A 

25 Rinjani nur a A B A B A 

26 Regilia shinta mayangsari A A A A A 

27 Satriyo  A A A A A 

28 Susanti  A A A A B 

29 Uti novamba A A B A A 

30 Tomi hari saktia bekti A A A A A 

Jumlah  29 29 29 29 28 

Rata-rata 90% 90% 93% 96% 86% 
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Lampiran 21 

Aspek Psikomotor 

No  Nama  
Aspek-aspek penilaian  

Prosentase  
1 2 3 4 5 

1 Aulia zulianto 4 4 4 4 4 100% 

2 Ahmad fajar u 4 4 3 4 4 95% 

3 Annisa dwi kurnia 4 4 3 4 4 95% 

4 Ari prastia 4 4 4 4 3 95% 

5 Andika pratama  4 4 3 4 4 95% 

6 Alvin nur fahrudin 4 4 4 3 4 95% 

7 Arik mustofa 4 4 4 4 4 100% 

8 Bella Yuliantika 4 4 3 4 3 90% 

9 
Catur 
Rahmadaningtyas 

4 
4 4 4 4 

100% 

10 Citiya Dewa Nata 4 4 3 4 4 95% 

11 Dwi retno widyawati 4 4 3 4 3 90% 

12 Deni eko p 3 4 4 4 4 95% 

13 Eni heka hesti 4 3 3 4 3 85% 

14 
Enby fannana 
firdausy 

4 
3 4 3 3 

85% 

15 Faiqoh  3 4 4 3 3 85% 

16 Inne putri dwi w 4 4 4 4 4 100% 

17 Inez rahma n 3 4 4 3 3 85% 

18 Intan arum s 4 4 4 4 3 95% 

19 Kiki listiana 4 3 4 4 3 90% 

20 
Khairunisa puspita 
rani 

4 
4 4 3 3 

90% 

21 Mega silfiani 4 4 4 3 3 90% 

22 Moh andi sofyan 4 4 4 4 4 100% 

23 Neca herlina s 4 4 4 4 3 95% 

24 Rifki feriawan 4 4 4 4 4 100% 

25 Rinjani nur a 4 3 4 4 3 90% 

26 
Regilia shinta 
mayangsari 

4 
3 4 4 4 

95% 

27 Satriyo  4 4 3 4 3 90% 

28 Susanti  4 4 3 4 4 95% 

29 Uti novamba 4 4 4 4 3 95% 

30 Tomi hari saktia bakti 4 3 3 4 4 90% 

Jumlah  46 46 41 42 43  

Rata-rata 93%  96%  93%  93%  96% 94% 
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Lampiran 22 
 
 
No  Nama  Lembing  Kayu jati berekor 

1 Aulia zulianto 16 25 

2 Ahmad fajar u 19,5 24,5 

3 Annisa dwi kurnia 8,4 12,45 

4 Ari prastia 23 16 

5 Andika pratama  20,50 17,10 

6 Alvin nur fahrudin 22,90 19,80 

7 Arik mustofa 17,10 16 

8 Bella Yuliantika 8,8 9,8 

9 Catur Rahmadaningtyas 9,70 8,31 

10 Citiya Dewa Nata 12,90 13,50 

11 Dwi retno widyawati 12,40 12,40 

12 Deni eko p 17,10 23 

13 Eni heka hesti 14,10 14,85 

14 Enby fannana firdausy 11,30 11,60 

15 Faiqoh  8 11,10 

16 Inne putri dwi w 17,10 12 

17 Inez rahma n 8 11,40 

18 Intan arum s 10,20 11 

19 Kiki listiana 7 13,85 

20 Khairunisa puspita rani 10 11,50 

21 Mega silfiani 9,80 11,60 

22 Moh andi sofyan 17,40 19 

23 Neca herlina s 13,10 10 

24 Rifki feriawan 15,70 40 

25 Rinjani nur a 9,70 7 

26 Regilia shinta mayangsari 11,30 13 

27 Satriyo  30 25 

28 Susanti  10,10 6,40 

29 Uti novamba 8,30 11,90 

30 Tomi hari saktia bakti 17 20 

Jumlah  416,4 459,06 

Rata-rata 13,88% 15,302% 
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Lampiran 23 

Produk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Nama  Identitas Sekolah  : SMP Negeri 1 Sale 

Mata Pelajaran    : Penjas Orkes 

Kelas/ Semaster   : VIII/ II 

 

Kompetensi Dasar   :  mempraktekkan gerakan teknik dasar 

Lempar Lembing denganmenggunakandalam pembelajaran penjasorkes 

Tujuan pembelajaran : siswa dapat melakukan gerakan teknik dasar 

lempar lembing  melaluimedia kayu jati berekor. 

Karakter siswa yang diharapkan : 

- Displin (discipline)Tekun ( diligence) 

- Tanggungjawab (responsibility) 

- Ketelitian ( carefulness) 

- Kerjasama ( coorperation) 

- Percaya diri ( confidence) 

- Keberanian ( bravery) 

Materi Ajar ( materi pokok)  : Lempar Lembing 

Metode pengajaran    :  

- Ceramah 

- Demonstrasi 

- Praktek  
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Lampiran 23 (lanjutan) 

Langkah-langkah Pembelajaran : 

B. KegiatanAwal 

 Didalam kelas (15 menit) 

Pertama-tama siswa masuk kelas dulu untuk mendapatkan penjelasan 

mengenai model pengembangan lempar lembing menggunakan kayu jati 

berekor.Siswa dipimpin guru untuk berdoa terlebih dahulu.Selanjutnya 

guru menjelaskan mengenai perbedaan lempar lembing yang sebenarnya 

dengan lempar lembing menggunakan kayu jati berekor.Hal ini dilakukan 

oleh guru dengan harapan siswa mampu mengetahui prodak lembing 

kayu jati berekor sebelum dicoba dilapangan dan sekaligus siswa 

mengetau perbedaan lembing yang sebenarnya dengan lembing kayu jati 

berekor ini.Siswa diminta untuk mengisi kuesioner yang berupa 

pertanyaan kognitif setelah itu dikumpulkan lagi ke guru, siswa diminta 

untuk kelapangan untuk mempraktikkan lempar lembing menggunakan 

kayu jati berekor. 

 Dilapangan (15 menit) 

Guru memerintahkan untuk menghitung denyut nadi sebelum beraktifitas. 

Pemanasan dipimpin oleh guru dengan hitungan 2 x 8 .Melakukan 

pemanasan statis dan dinamis, setelah itu dilanjutkan dengan pemanasan 

permainan 
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Lampiran 23 (lanjutan) 

1. FORMASI PEMANASAN 

X X X X X    Keterangan : 

         X = siswa 

X X X X X 0    0 = 

guru 

 

X X X X X 

 

2. FORMASI PERMAINANKELINCAHAN 

      X X     X       X 

X   X       

X   X  

      X X     X       X 

 

Keterangan :  

X   : Siswa 

   : Guru 

3. ATURAN PERMAINAN 

a. Siswa membentuk lingkaran besar, kemudian guru memberikan 

komando mengenai aturan permainan. 

b. Aba-aba yang diberikan guru ada 5 ( pisah, pasangan, hujan, 

gempa dan tiarap). 



 

 

80 

Lampiran 23 (lanjutan) 

c. Ketika guru bilang pisah siswa harus pisah dari teman yang mana 

sisi kanan dan kirinya sudah berbeda dari awal. 

d. Pasangan berarti siswa diharapkan mencari pasangan yang mana 

ada 2 orang sedangkan hujan pasangannya 3 orang, gempa 5 

orang berada disalah satu pohon untuk berteduh. 

e. Saat aba-aba tiarap siswa diharapkan membentuk 1 kelompok 

ada 6 orang dengan posisi tiarap ditengah lapangan. 

f. Bagi siswa yang banyak tidak mendapatkan kelompok 

mendapatkan hukuman sesuai dengan permintaan anggota yang 

lain (kesepakatan bersama) 

g. Permainan ini bertujuan agar siswa bergerak, senang, bisa 

membaur dengan semua temannya dan tidak takut kotor. 

 

B. Kegiatan Inti (35 menit) 

Setelah pemanasan selesai dilakukan, siswa dibagi menjadi 3 kelompok 

yang mana 1 kelompok ada 4 orang. Guru memberikan contoh cara 

melempar lembing menggunakan kayu jati berekormulai dari pegangan 

finlandia, membawa lembing, langkah, posisi tangan dan kaki saat 

melempar.Setelah itu dilanjut siswa diminta untuk mempraktikkan cara 

melempar lembing menggunakan media kayu jati berekor sesuai dengan 

instruksi guru. Setelah dirasa siswa mampu menangkap apa yang  
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Lampiran 23 (lanjutan) 

dijelaskan guru dan mampu mempraktikannya, guru mulai mengambil nilai 

psikomotorik dan afektif siswa tersebut. 

C. Kegiatan Akhir (15 menit) 

Setelah kegiatan inti selesai dilakukan, siswa melakukan 

pendinginan.Kemudian siswa diistirahatkan sambil evaluasi kegiatan yang 

mana memberikan komentar dan saran beserta motifasi untuk selalu 

semangan saat pembelajaran penjas.Setelah  itu berdoa dan dibubarkan. 
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Lampiran 24 

Dokumentasi Penelitian 

Perlengkapan Penelitian 

 

Media Kayu Jati Berekor 

 

Lembing Bambu 
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Lampiran 24 ( lanjutan ) 

 

Meteran  

 

Cone ( kerucut ) 
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Lampiran 24 ( lanjutan ) 

Penjelasan Pengembangan di dalam Kelas 
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Lampiran 24 ( lanjutan ) 

Uji Coba I 

 

 

Lampiran 24( lanjutan ) 
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Uji Coba II 

 

 

Lampiran 24 (lanjutan) 
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Pelaksanaan Pengisian Kuesioner 
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Lampiran 24 (lanjutan) 

Objek Penelitian 

 

 

 


