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ABSTAgus Yunianta. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LEMPAR B0LA
RECIL MELALul MODIFIKASI REDIA pEnusELATARAN PADA
slswA KELAs IV SDN 11 GAn4BIRANOM
KECAMATAN
BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI TAIIUN PELAJARAN
2013re014. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lempar
bola kecil melalui modifikasi media pembelajaran pada siswa kelas IV SDN 11
Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran
2013/2014.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model ini
terdiri deri satu sistem berbentuk siklus. Proses penelitian dilaksanakan dalam
dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan
refleksi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas
IV SDN 11 Ganbiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri tahun
pelajaran 2013/ 2014 beriumlah 15 siswa terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 3
siswa perempun. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah
observasi,wawancara, tes, dan kajian dokumen. Telmik analisis data yang
digunckan adalah teknik deskriptif. Data yang dianalisis berupa rata-rata dan
persentase hasil belajar siswa.
Berdasarkan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerapan
modifikasi media pembelajaran dapat meningkathan basil belajar lempar bola
kecil pada siswa kelas IV SDN 11 Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten
Wonogiri Tchun Pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya
persentase ketuntasan dari pra siklus ke siklus I dan siklus 11. Pra tindakan
diperoleh data persentase ketuntasan sebesar 47% dengan nilai rata-rata 56,
siklus I sebesar 60% dengan nilai rata-rata 69 dan siklus 11 sebesar 87% dengan
nilai rata-rata 8 1 .
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan modifikasi media
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lempar bola kecil pada siswa
kelas IV SDN 11 Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun
Pelajaran 2013/2014.

Kata Kunci: Lempar Bola Kecil, Modifikasi Media Pembelajaran.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan Jasmani mempakan media untuk mendorong perkembangan

keteranpilan motorik, kemanpuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan
hilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat

yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang

seinbang.
Seiring dengan semangat untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan
bemegara, pendidikan j asmani memiliki peran nyata dalanl mendidik kader-kader

bangsa yang sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani maupun rohani

merupakan modal awal yang sangat menentukan dalan persaingan global yang
ketat. Kemajuan suatu bangsa diukur dengan seberapa besar angka harapan hidup
masyarakatnya, angka harapan hidup sangat dipengaruhi kualitas kesehatan yang
dimiliki bangsa tersebut.

Pendidikan yang cenderung mengutamakan prestasi akademis semata
tidak akan memberikan hasil maksimal pada perkembangan suatu bangsa.

Selebihnya antara bidang akademis dan jasmani harus seinbang supaya
memberikan kontribusi yang mcksimal bagi bangsa dan negara. Jika dunia

pendidikan masih mengabaikan akan pentingnya pendidikan jasmani tidak
menutup kemungkinan kader-kader penerus bangsa akan menjadi generasi yang
sangat rapuh. Generasi unggul adalah generasi yang tahan uji dalam menghadapi
setiap masalah yang dihadapi, baik secara fisik dan mental.
Prestasi di sekolch juga dapat dipacu melalui prestasi dibidang jasmani.

Melalui kegiatan olah raga siswa dapat menyalurkan bakat dan emosinya secara
terarah. Dalam kegiatan ini siswa akan belajar bagaimana bekeriasama pada

sebuch tim, bagaimana harus memenangkan persaingan secara sportif, bagaimana

mengahargai sebuah kemenangan dan kegagalan. Guru dapat membantu siswa

menyalurkan minat dan bakatnya supaya mencapai suatu prestasi tertentu. Dalani
kegiatan olah raga semacani ini akan membantu proses berpikir siswa secara aktif
1
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dan sehat jika dibandingkan dengan kegiatan yang hanya diam di kelas

mendengarkan materi.

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru hams dapat
mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan,
intemalisasi nilai-nilai (motivasi den keterampilan gerak dasar) dari pembiasaan

pola hidup sehat. Melalui pendidikan jasmani diharapkan siswa dapat memperoleh

berbagai pengalanan untuk mengun9kapkan kesan pribadi yang menyenangkan,
kreatif, inovatif, terampil meningkatkan dan memelihara kebugaran j asmani serta
pemahaman terhadap gerck manusia.

Gaya mengajar yang dilakukan oleh guru dalam praktek pendidikan

jasmani cenderung tradisional, atau hanya menggunakan satu gaya mengajar saja,
sehingga membuat situasi pembelaj aran tersebut monoton dan membosankan, hal

ini membunt siswa merasa jenuh untck mengikuti pembelajaran.
Proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di
sekolah

dasar dimungkinkan

berialan kurang

baik

apabila

guru hanya

menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Penggunaan media yang

baik dan tepat akan memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran, keterbatasan
kemampuan guru dalani melakukan demonstrasi merupakan masalah sendiri yang
sering teriadi.

Hal ini dapat mengaburkan persepsi siswa terhadap suatu rangkaian
gerakan, karena itu perlu dicari media pembelajaran atau pengembangan suatu

media pembelajaran. Penggunaan media yang baik dan tepat akan memudahkan
pencapaian tujuan pembelajaran, selain itu dengan media pembelajaran dapat

mendukung demonstrasi dan mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan
j asmani, olahraga, dan kesehatan.
Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SDN 11

Ganbiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2013/
2014 relatif berjalan dengan baik, guru hanya mempergunakan sarana yang

tersedia tanpa menggunckan alat bantu, contohnya; dalam pembelajaran lempar

bola kecil, guru hanya mempergunakan sarana bola kasti tanpa mempergunakan
media lainnya sehingga ketertarikan dan perhatian siswa pada pembelajaran
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permainan kasti terutama pembelajaran lempar bola kecil terlihat menurun dan

tidak maksinal.

Siswa kurang minat dalan mengikuti pembelajaran olah raga kasti
dikarenckan siswa merasa takut unfuk melakukan lemparan, takut terjadi cedera
dan guru memberikan pembelajaran kurang menarik membunt siswa jenuh

mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan proses pembelajaran yang belun
melibatkan siswa secara aktif, guru masih menjadi pusat pembelajaran.

Kurangnya

model

pembelajaran,

gaya

mengajar,

serta

pemodifikasian

pembelajaranmasihkurangmencapaltujuanpendidikanjasmani.
Suasana pembelajaran yang terjadi tentu bukanlch proses pembelajaran

yang baik. Untuk dapat mewujudkan proses pembelajaran yang baik, guru harus

dapat memahani kemauan dan karasteristik siswanya.
Selain itu dalan pelcksanaan kegiatan pembelajaran guru harus
berpedoman pada kurikulum yang berlaku, sehingga diharapkan siswa dapat

mencapai standar kompetensi pada masing-masing mata pelajaran dan tujuni dari
pembelajaran tersebut. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, guru dituntut

unfuk kreatif dan inovatif dalan kegiatan pembelajaran baik dalam menggunakan
media maupun dalam strategi den pendekatan pembelajaran itu sendiri. Dengan

strategi

dan

pendekatan

yang

tepat

clan

menciptakan

suasana

yang

menyenangkan bagi siswa, belajar clan lebih bermckna dan menyenangkan bagi
siswa bila siswa mengalani yang dipelajarinya. Agar siswa dapat mengalami

yang dipelajarinya, diperlukan pendekatan yang tepat.
Perkembangan

dan

perubahan

yang

terjadi

dalam

kehidupan

bermasyarakat bemegara dan berbangsa di Indonesia tidck terlepas deri pengarch
perubchan global. Perkembangan ilmuwan pengetahuan dan teknologi serta seni
dan budaya.

Perkembangan dan perubahan secara terus menerus menuntut perlunya
perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempumaan kurikulun
untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan
diri dengan perubahan. Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti
itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan
secara menyeluruh. Mencakup perkembangan dimeusi manusia Indonesia
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seutuhnya yakni aspek moral akhlck budi pekerti perilaku, pengetahun,
kesehatan, keterampilan dan semi (Depdiknas, 2004: 1 ).

Guru sebagai tenaga profesional dituntut unck memiliki kompetensi
pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi
sosial. Upaya unfuk menguasai keempat kompetensi itu melalui pendidikan

formal hanyalah merupakan syarat mutlak bagi guru. Akan tetapi upaya
peningkatan kemanpuan terus menerus (co#/I.#wowf z.xproveme#/) merupakan
syarat yang tidck perlu ditawar-tawar lagi. Salah satu pilihan upaya yang bisa
digunakan guni untuk melckukan

co#fz.##o#s z.xproveme#/ adalch melalui

Penelitian Tindckan Kelas.

"Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu altematif model

pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran dalam beberapa
siklus

secara

kolaboratif dan

berkelanjutan

berlandaskan

prinsip-prinsip

kesejawatan dan saling membutuhkan" (Suharsimi Arikunto, 2006 : 23).

Dengan kata lain "Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu cara

peningkatan

mutu

pendidikan

yang

tck

pemah

berakhir.

Dari

segi

profesionalisme, Penelitian Tindakan Kelas juga dipandang sebagai suatu unjuk

kelja seorang guru yang profesional karena studi sistemik yang dilakukan
terhadap diri sendiri dianggap sebagai tanda (fea//mar#) dari pekeriaan guru yang
profesional" (Hopkins, 2003 dalan IGAK Wardani, 2008).
Alasan lain yang jnga ikut mempedouat perlunya guru melakukan Penelitian

Tindakan Kelas adalah ketehibatan guru dalan berbagai kedatan pengembangan di

sekolahnya dan mungkin ditingkat yang lebih luas, sehingga ia perfu melaktha reviu
terhadapkinebanyasendiri,untukselanjutnyadapatdipakaisebagaimasukanterfuadap

kineq.anya sendiri, selanjutnya juga dipakai sebagai masukan dalam reviu

kineria

sekolch. Kectatan menilal daya scrap, reviu muntan kurikulunL atau reviu tehik
pembelajaran yang efektif memerlukan keterampilan untuk melaksanakan Penelitian
TindakanKelas,guruakanmerasalebihmantapbelpartisipasidalanberbngaikegiatan
inovatif. Dengan kata lain Penelitian Tindakan Kelas adalch suatu tindakan penelitian

pembelajaranyangmemerlukankompeteusisecarakompetheusif.

Pendekatan

yang

tepat

dapat

diwujudkan

melalui

pendekatan

pembelajaran yang sesual perkembangan dan kreatif siswa, agar siswa dapat
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menemukan hal-hal yang baru. 0leh karena itu dalan hal ini dipilih modifikasi
media pembelajaran. Modifikasi media pembelajaran dapat memecahkan masalal

persoalan siswa yang kurang minat dalam mengikuti pembelajaran lempar bola
kecil.Siswaakantertantangsekaligustermotivasidenganpenggunaanmediayang

tepat, menarik dan menyenangkan. Hal ini akan membunt siswa lebih cktif

bergerakdalanmengikutipembelajaran,kemanpunmelemparakanmeningkat.
Pendapat Prokovenko (1987) seperti dikutif Rivai yang mengatakan,
bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena
manpu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam
mencapai sasaran atau tingkatan terhadap mana tujun-tujun dicapai atau
tingkat. pencapaian tujuan. Efektivitas belajar ini ditandai dengan
tercapainya aspek-aspek yang meliputi: I)Peningkatan ketrampilan, 2)
Peningkatan pengetahuan, 3) Perubahan sikap dan perilcku, 4) Peningkatan
kemanpuan beradaptasi, 5) Peningkatan bexpatisipasi. (Kutipan model,
media dan evaluasi pembelajaran guru penjas-orkes- oleh Agus kristiyanto,
dkk.).

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti diarahkan pada mata
pelajaran Pendidikan Jasmani, olah raga dan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis

nilai siswa kelas IV SDN 11 Ganbiranom Kecanatan Baturetno Kabupaten
Wonogiri untuk Kompeteusi Dasar "Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola

gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola
kecil yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan dan atau olahraga
tradisional bola kecil", diperoleh data sebagai berikut:

1. Sebanyak 47% dari jumlah selunin siswa beluni tuntas

2. Nilai rata-rata siswa

hanya mencapai 56 sedangkan Kriteria Ketuntasan

Minimal 75

3. Berdasarkan catatan peneliti pada saat pembelajaran, siswa cenderung pasif

Dari hasil membaca berbagai macan literatur dan berkonsultasi dengan

beberapa

rekan

sejawat

serta

narasuinber,

peneliti

berkeinginan

untuk

mengadakan suatu penelitian tindakan kelas dalam upaya utk meningkatkan
hasil belajar siswa dengan menerapkan suntu model pembelajaran yang lebih
inovatif.

Sebab

model

pembelajaran

yang

kurang

efektif dan

efisien,

menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik,

misalnya pembelajaran yang monoton dari waktu kewcktu, guru yang bersifat
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otoriter dan kurang bersahabat dengan siswa sehingga siswa merasa bosan dan

kurang minat belajar. Untuk mengatasi hal tersebut mcka guru sebagai tenaga

pengajar dan pendidik harus selalu meningkatkan kualitas profesionalismenya
yaitu dengan cara memberikan kesempatan belajar kepada siswa dengan
melibatkansiswasecaraefektifdalamprosesbelajarmengajar.
Berdasarkan uraian diatas mcka, perlu dicari solusinya yakhi dengan

melakukan penelitian Tidakan Kelas (PTK) dengan judul " Meningkatkan Hasil
Belajar Lempar Bola Kecil Melalui Modifikasi Media Pembelajaran Pada Siswa

Kelas IV SDN 11 Gambiranom Kecanatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun
Pelajaran2013/2014".

8. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dapat
merumuskan sebagai berikut :
"Bagainanakch meningkatkan basil belajar lempar bola kecil melalui

modifikasi media pembelajaran pada siswa kelas IV SDN 11 Gambiranom

KecamatanBaturetnoKabupatenWonogiriTahunPelajaran2013/2014?"

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil
belajar lempar bola kecil melalui modifikasi media pembelajaran pada siswa kelas
IV SDN 11 Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun
Pelajaran2013/2014.

D. Manfaat penelitian
Dari hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberi

manfaat sebagai berikut :
1.

Bagi siswa:

a. Bagi siswa dapat meningkatkan gerck dasar dan hasil belajar

melempar dan pencapaian KKM
b. Meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Penjas orkes

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

7

c. Model pembelajaran yang berbeda dari biasanya memberikan

pengalanan baru dan diharapkan memberikan kontribusi terhadap

penin9katan belaj anya.
d. Siswa memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran adalch

dalam rangka mengembangkan potensi

dirinya,

karena

itu

keberhasilan pembelaj aran sangat ditentukan oleh siswa.

2. BagiGun:
a. Memiliki

keteranpilan

melcksanakan

pembelajaran

dengan

modifikasi media pembelaj aran

b. Meningkatkan kreativitas variasi pembelajaran
c. Meningkatkan kreativitas dalam mendesain model pembelajaran
inovatif.

d. Meningkatkan kemampuan profesional, meningkatkan kinerja guru

secara profesional dalam menjalankan tugasnya dan pengayaan
model media pembelajaran yang sesuai dengan pertunbuhan dan

perkembangan

anak

menjadi

altematif pembelajaran

untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa.

e. Penelitian

ini

dapat

memperkaya pengalaman

guru

dalam

melakukan perbaikan dan meningkatkan kunlitas pembelajaran
dengan refleksi diri atas kinerjanya melalui Penelitian Tindakan
Kelas.
3. Bagi sekolah:

a. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan pembelajaran

pada mata pelajaran den kelas lain.

b. meningkatkan mutu siswa dalan pembelajaran penjas orkes dan
dapat dijadikan sebagai tambahan referensi model media bermain
anak.

c. Meningkatkan profesionalitas SDM guru dalam pengembangan
pembelajaran.

d. Perbaikan kualitas pembelajaran dan mutu sekolah.
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e.

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk kebijakan dalam

upaya

meningkatkan

proses

belajar

mengajar

(PBM)

dan

meningkatkan prestasi belajar siswa serta perlunya keriasana yang
baik antar guru dan antara guru dengan kepala sekolah.
4. Bagi pengembangan Kurikulum:

a. Diperolehnya ketepatan penerapan model pembelajaran sesuai

dengan tuntutan kurikulum.
b. Diperolehnya hasil

kekurangan
pembelajaran.

yang

nyata untuk mengetahui

muncul

dalan

penerapan

kelebihan dan

suatu

model

