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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan dengan model pembelajaran tolak peluru melalui modifikasi peluru siswa pada 

siswa kelas V SD Negeri Tanjungrejo 01 semester I tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa V SD Negeri Tanjungrejo 01 

semester I tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 14 siswa. Objek penelitian ini adalah 

prestasi belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan siswa pada kemampuan melempar 

bola kecil melalui model pembelajaran permainan target. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

tes, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif 

dengan persentase. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran lempar bola 

melalui permainan target dapat meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan siswa hal ini ditujukkan dengan skor awal rata- rata prestasi belajar Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan siswa keadaan awal 76,75 meningkat pada siklus II menjadi 

82,23. Dari segi persentase ketuntasan belajar siswa, keadaan awal 42,85% meningkat pada siklus 

II menjadi 92,86%.  

Kata-kata kunci:  prestasi belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan siswa, model 

pembelajaran permainan target.  

 

PJOK merupakan wahana pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak 

untuk mempelajari hal-hal yang penting, khususnya dalam bidang olahraga. Kualitas 

pendidikan jasmani memberikan peserta didik banyak keterampilan dunia nyata selain 

memberikan fisik secara teratur sebagai aktivitas di sekolah (Masurier & Corbin, 2006: 47). 

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh guru adalah bagaimana mengemas proses 

pembelajaran agar dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. 

Pembelajaran yang bermutu tentunya memberikan bekas yang sangat dalam bagi setiap 

peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Menurut teori pembelajaran konstruktivisme 

peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan dalam dirinya, oleh karena itu setiap 

peserta didik harus diberikan kesempatan untuk menemukan atau menerapkan ide-ide 

mereka sendiri, dan mengajar peserta didik menjadi sadar dan secara sadar menggunakan 

strategi mereka sendiri untuk belajar.  

Pada dasarnya setiap guru menginginkan proses pembelajaran yang 

dilaksanakannya menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Peserta didik antusias 

mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat, bersorak 

merayakan keberhasilan mereka, bertukar informasi dan saling memberikan semangat dan 

tujuan akhir dari semua proses itu adalah penguasaan konsep serta prestasi belajar yang 

memuaskan. Sebenarnya guru telah berusaha menciptakan pembelajaran agar peserta didik 
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lebih aktif, di antaranya: pengamatan objek langsung, diskusi kelompok, menggunakan 

media yang ada di sekolah, dan mengunakan metode tanya-jawab.  

Pendidikan gerak manusia, khususnya pada lingkup dunia pendidikan masih 

diandalkan pada materi mata pelajaran pendidikan jasmani. Hal ini dapat berupa 

kemampuan fisik dan motorik, kecepatan berfikir, kemampuan pemecahan masalah serta 

kecakapan emosional dan sosial. Banyak kalangan pendidikan berpendapat bahwa 

pendidikan jasmani selain menjadi suatu proses pendidikan umum, juga mempunyai andil 

yang besar dalam meningkatkan tingkat jasmani yaitu melalui perbendaharaan gerak.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selaku guru PJOK kelas V SD Negeri 

Tanjungrejo 01, masalah yang dihadapi oleh siswa sejauh ini adalah kurangnya keaktifan 

dan rendahnya prestasi belajar siswa, salah satunya adalah materi Melempar bola kecil. 

Karena pada materi ini siswa diharapkan dapat mendiskripsikan dan menganalisis Melempar 

bola kecil yang perlu ketelitian dan pemahaman geografi secara baik. Hal ini dapat dilihat 

dari kegiatan belajar mengajar di kelas V dengan KKM 75, nilai rata-rata hasil ulangan harian 

PJOK materi Melempar bola kecil di kelas tersebut yaitu 76,75 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 42,85%. Selain itu, pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas siswa 

hanya bersikap pasif, sedangkan yang aktif adalah guru. Sehingga siswa merasa bosan dan 

kurang termotivasi dalam belajar PJOK 

Untuk itu guru diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga siswa dapat termotivasi dalam belajar PJOK dan dapat menambah keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. Kurangnya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan perlu 

adanya suatu model pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang dapat menumbuhkan 

semangat belajar PJOK dan memperkuat daya kemampuan siswa terhadap materi yang 

dipelajari sehingga dapat menunjang terciptanya kegiatan belajar mengajar yang kondusif.  

Upaya untuk meningkatkan prestasi belajar PJOK siswa adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang menarik minat belajar siswa. Untuk itu peneliti 

menerapkaan metode permainan target yaitu model pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menggunakan ketrampilan bertanya dan membahas suatu 

masalah. Siswa dapat dengan intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah, 

Siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan berdiskusi. Guru dapat 

lebih memperhatikan siswa sebagai individu dan kebutuhan belajarnya.  

 Dengan metode pembelajaran permainan target diharapkan dapat melatih 

ketangkasan, pembelajarannya menarik, dan mendorong siswa untuk aktif, tidak monoton 

dan bersemangat dalam belajar karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan, 

masing-masing kelompok dapat memperoleh point dan penghargaan sehingga mampu 

membantu siswa dalam meraih nilai yang tinggi.  

Permainan target adalah salah satu klasifikasi dari bentuk permainan dalam 

pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) yang memfokuskan pada aktivitas 

permainan yang membutuhkan kecermatan, akurasi yang tinggi dalam memperoleh nilai. 

Ciri khas permainan target yaitu: konsentrasi, ketenangan, fokus, no body contact, dan 

akurasi yang tinggi. Selanjutnya menurut Ariwibowo (2014: 15) konsep umum dari 

permainan target yaitu mengirimkan objek atau projektil pada sasaran yang ditentukan 

dalam jumlah eksekusi sesedikit mungkin. Contoh permainan target panahan, bowling, golf, 

billyard, snooker, permainan target tradisional, dan lain lain.  
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Pengembangan melalui model TGfU didasarkan pada kombinasi taktik dan 

keterampilan dalam game nyata atau simulasi konteks, dengan tujuan mempengaruhi 

pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah selama permainan. Guru 

juga berhenti memainkan peran utama selama kegiatan dan sekarang fokus pada 

pembuatan para siswa merefleksikan melalui pertanyaan untuk membuat mereka 

memperoleh kesadaran taktis. Dengan cara itu, model TGfU memungkinkan pemahaman 

global tentang permainan siswa secara bersamaan memberikan pembelajaran kognitif, 

afektif, sosial dan fisik, selain bermanfaat bagi mengembangkan literasi fisik yang benar 

dalam tubuh siswa.  

Peningkatan terbesar setelah intervensi terjadi pada motivasi siswa untuk latihan 

aktivitas fisik, yang mencerminkan hal itu TGfU efektif dalam hal ini. Ini menunjukkan 

bagaimana metodologi terbuka dan partisipatif dalam pelajaran pendidikan jasmani seperti 

menghasilkan gaya sikap peningkatan dalam keterlibatan siswa, positif lingkungan kelas dan 

konsep diri yang lebih baik (Hortigüela et al. , 2016: 77). Satu aspek itu ciri khas TGfU 

adalah pengertian dan permainan pengetahuan, yang meningkatkan motivasi intrinsik (Stolz 

& Pill, 2014: 37).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah metode pembelajaran permainan target dapat meningkatkan prestasi kemampuan 

melempar bola kecil pada siswa kelas V semester I SD Negeri Tanjungrejo 01, Kecamatan 

Nguter, Sukoharjo tahun pelajaran 2018/2019?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan prestasi belajar melempar bola kecil dengan menerapkan metode 

pembelajaran permainan target pada siswa kelas V semester I SD Negeri Tanjungrejo 01, 

Kecamatan Nguter, Sukoharjo tahun pelajaran 2018/2019. Prestasi belajar PJOK dibatasi 

pada materi Melempar bola kecil.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas 

(Arikunto, 2010: 130). Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tanjungrejo 01. Tahap-tahap 

pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kurang lebih enam bulan yaitu sejak bulan Juli 

sampai dengan Desember 2018. Peneliti sebagai guru SD Negeri Tanjungrejo 01 bertindak 

sebagai subjek yang melakukan tindakan kelas. Teman sejawat sesame guru sebagai 

observer. Kepala Sekolah bertindak sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan 

pengumpulan data. Subjek yang menerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 

Tanjungrejo 01 semester I tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 14 siswa.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: tes, observasi dan dokumentasi. 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu dan kelompok (Arikunto, 2010: 193). Tes digunakan adalah jenis tes hasil 

(achievement test) berupa kuis individu. Tes ini digunakan untuk mengukur pencapaian 

siswa setelah mempelajari materi. Hal ini dapat juga sebagai alat untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa setelah mempelajari materi Melempar bola kecil dengan menggunakan 

metode permainan target.  

Target games (Permainan Target) adalah permainan dimana pemain akan 

mendapatkan skor apabila bola atau proyektil lain sejenis baik dilempar atau dipukul dengan 
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terarah mencapai sebuah sasaran yang sudah ditentukan dan semakin sedikit untuk menuju 

pukulan/perlakuan menuju sasaran semakin baik. Permainan ini sangat mengandalkan 

akurasi dan konsentarasi yang tinggi (Pujianto, 2014: 84). Target games adalah salah 

bentuk permainan permainan yang membutuhkan kecermatan, akurasi yang tinggi dalam 

memperoleh nilai (Daya, Chan, & Muzaffar, 2017: 11). .  

Indikator keberhasilan kinerja dalam penelitian ini adalah: (1) siswa dianggap 

mencapai ketuntasan belajar apabila mencapai lebih dari atau sama dengan KKM (KKM 70); 

(2) pembelajaran dianggap berhasil apabila tingkat ketuntasan kelas mencapai lebih dari 

atau sama dengan 90%; dan (3) pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa secara 

klasikal rata-rata mencapai lebih dari atau sama dengan 80.  

Hasil Penelitian 

Deskripsi data hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas V SD Negeri Tanjungrejo 

01, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: “Model pembelajaran kooperatif tipe metode permainan target dapat meningkatkan 

prestasi belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan khususnya kemampuan 

melempar bola kecil pada siswa kelas V SD Negeri Tanjungrejo 01 semester I tahun 

pelajaran 2018/2019. ” Hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan belajar siswa, yaitu: 

sebelum tindakan 6 siswa atau 42,85%, pada siklus I sebanyak 10 siswa atau 71,43% dan 

pada siklus II sebanyak 13 siswa atau 92,86%.  

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru PJOK kelas V, guru masih 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan siswa cenderung tidak aktif. Salah satu solusi yang 

dikembangkan adalah penggunaan metode pembelajaran yang baru yaitu dengan metode 

pembelajaran permainan target. Dengan penggunaan metode pembelajaran tersebut 

diharapkan akan menciptakan suasana belajar yang berbeda, bervariasi dan menyenangkan 

sehingga dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan keaktifan siswa yang muara 

akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 3 dan 10 September 2018 

di SD Negeri Tanjungrejo 01 kelas V. Setelah langkah apersepsi dilanjutkan dengan 

penyampaian materi Melempar bola kecil dengan metode pembelajaran permainan target.  

Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan prestasi 

belajar siswa. Prestasi belajar siswa sebanyak 10 siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) atau 71,43%. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa 

proses pembelajaran pada siklus pertama belum berhasil maksimal dan belum mencapai 

indikator kinerja yang diharapkan. Peningkatan hasil, jika dibandingkan hasil prasiklus yang 

mencapai KKM sebanyak 13 siswa setelas diberi tindakan penerapan siklus I, siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 10 siswa atau 92,86%.  

Prestasi belajar PJOK materi Melempar bola kecil, pada pelaksanaan tindakan siklus 

I mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan tindakan atau prasiklus, rata-rata prestasi 

belajar siswa sebesar 76,75 dan siswa yang mencapai KKM sebanyak 6 siswa, setelah 

tindakan siklus I, rata-rata prestasi belajar siswa menjadi 78,45 dan siswa yang mencapai 

KKM sebanyak 10 siswa sehingga meningkat 4 siswa.  

Setelah dievaluasi bersama dari pelaksanaan tindakan pada siklus I yang digunakan 

sebagai bagian pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya, dengan 
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perencanaan perbaikan untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan yang dilakukan pada 

siklus I. Tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 17 dan 24 September 2018 

dengan materi Melempar bola kecil. Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan pada 

tindakan kelas siklus II menunjukan adanya peningkatan yang signifikan.  

Rata-rata nilai Prestasi belajar PJOK materi Melempar bola kecil dengan 

menggunakan metode pembelajaran melempar target, pada pelaksanaan tindakan siklus II 

prestasi belajar siswa kelas V naik menjadi 82,23 dan sebanyak 13 siswa (92,86%) 

mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM). mengalami peningkatan. Pada tindakan 

siklus I, rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 78,45 dan siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 10 siswa, setelah tindakan siklus II, rata-rata prestasi belajar siswa menjadi 82,23 

dan siswa yang mencapai KKM sebanyak 13 siswa sehingga meningkat 3 siswa. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa proses pembelajaran sampai dengan pada siklus II 

berjalan dengan baik dan telah memenuhi indikator kinerja yang diharapkan.  

Pada siklus I dan II dengan penerapan tindakan menggunakan metode 

pembelajaran permainan target, siswa lebih antusias dengan perasaan senang dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Nilai rata-rata siswa sejak sebelum diadakan penelitian 

hingga setelah diadakan penenelitian sampai dengan siklus II, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1. Perkembangan Prestasi Belajar Siswa Sebelum 

Tindakan/Prasiklus,Siklus I dan Siklus II 

No Prestasi Siswa Prasiklus Siklus I Siklus II 

1. Rata-rata 76,75 78,45 82,23 

2. Siswa mencapai KKM 6 10 13 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar materi Melempar bola kecil 

dengan menggunakan metode pembelajaran permainan target, di setiap pelaksanaan 

tindakan, baik siklus I dan siklus II mengalami peningkatan, yaitu: siswa yang mencapai 

KKM sebelum dilakukan tindakan atau prasiklus 6 siswa, setelah tidakan siklus I sebanyak 10 

siswa dan setelah tindakan siklus II sebanyak 13 siswa, sehingga peningkatan kumulatif dari 

sebelum tindakan/prasiklus sampai dengan siklus II sebesar 7 siswa.  

Tabel 2. Perkembangan Persentase Siswa Mencapai KKM Sebelum 

Tindakan/Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

No Prestasi Siswa Prasiklus Siklus I Siklus II 

 Persentase Siswa Mencapai 
KKM 

 

42,85% 71,43% 92,86% 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar PJOK materi Melempar 

bola kecil dengan menggunakan metode pembelajaran permainan target, di setiap 

pelaksanaan tindakan mengalami peningkatan, yaitu:persentase siswa yang mencapai KKM 

sebelum dilakukan tindakan atau prasiklus 42,85%, setelah tidakan siklus I sebanyak 

71,43% dan setelah tindakan siklus II sebanya 92,86%.  

Tabel 3. Perkembangan Nilai Rata-rata Kelas Sebelum Tindakan/Prasiklus, Siklus 

I dan Siklus II 

No Prestasi Siswa Prasiklus Siklus I Siklus II 

 Nilai rata-rata 76,75 78,45 82,23 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar materi Melempar bola 

kecil dengan menggunakan metode pembelajaran permainan target, di setiap pelaksanaan 

tindakan mengalami peningkatan, yaitu: nilai rata-rata kelas sebelum dilakukan tindakan 

atau prasiklus adalah 76,75, setelah tidakan siklus I adalah 78,45 dan setelah tindakan siklus 

II adalah 82,23 sehingga dari kondisi awal sebelum tindakan/prasiklus sampai dengan 

tindakan pada siklus II terjadi peningkatan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran permainan target dapat meningkatkan prestasi belajar materi 

Melempar bola kecil siswa kelas V SD Negeri Tanjungrejo 01 semester I tahun pelajaran 

2018/2019 

Pembahasan 

Pada penelitian kondisi awal diperoleh data yang dapat ditabulasikan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Rata-rata Prestasi Belajar Siswa pada Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 

 

Gambar 2. Persentase Ketuntasan Siswa pada Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 

Berdasarkan grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran permainan target di setiap putaran mengalami 

peningkatan, yaitu: (1) Sebelum dilakukan tindakan penelitian kelas nilai rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 76,75 dengan presentase prestasi belajar siswa hanya 42,85%, (2) 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus I nilai rata-rata prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan yaitu 78,45 dengan presentase ketuntasan 71,43%, tetapi belum mencapai 
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indikator yang diharapkan; (3) Pada siklus II nilai rata-rataprestasi belajar siswa meningkat 

yaitu menjadi 82,23 dengan presentase ketuntasan sebesar 92,86% dan sudah mencapai 

indikator yang diharapkan maka penelitian tindakan kelas ini sudah berhasil.  

Rata-rata prestasi belajar siswa pada kondisi awal 76,75 dengan persentase 

ketuntasan belajar siswa sebesar 42,85%, pada siklus II naik menjadi 78,45  

(indikator kinerja) dengan presentase ketuntasan belajar siswa sebesar 92,86 85% 

(indikator kinerja). Jadi, indikator kinerja sudah tercapai sehingga tidak dilanjutkan ke siklus 

berikutnya.  

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: “Metode pembelajaran 

permainan target dapat meningkatkan prestasi belajar PJOK siswa kelas V semester I SD 

Negeri Tanjungrejo 01 tahun pelajaran 2018/2019. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan pada prestasi belajar PJOK siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

prestasi belajar PJOK siswa juga mengalami peningkatan yaitu sebelum tindakan sebesar 

76,75, pada siklus I sebesar 78,45 dan pada siklus II sebesar 82,23. Selain itu, persentase 

ketuntasan belajar siswa, yaitu sebelum tindakan sebesar 42,85%, pada siklus I sebesar 

71,43% dan pada siklus II sebesar 92,86%.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan di SD Negeri Tanjungrejo 01 ini 

sudah berjalan dengan cukup baik dan hasil yang baik pula. Namun masih banyak hal yang 

perlu diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran. Dalam mengikuti 

pembelajaran PJOK disarankan siswa dapat aktif dalam beraktifitas dikelas baik saat 

kegiatan belajar mengajar (KBM) ataupun saat berdiskusi kelompok. Sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman materi yang sedang diajarkan dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa yang optimal sehingga dapat mencapai melebihi KKM.  

Guru PJOK hendaknya dapat menumbuh kembangkan kreativitas dalam 

menjalankan profesinya sebagai fasilitator dan motivator dalam menyampaikan 

pembelajaran secara kreaktif dan inovatif pada siswa dalam penyampaian materi, sehingga 

siswa dapat menerima dan memahami materi yang diajarkan dengan baik.  

Sekolah disarankan mengadakan rapat uintuk membahas metode pembelajaran 

yang inovatif dan menyenangkan seperti metode pembelajaran permainan target untuk 

diterapkan dalam pembelajaran. Agar lebih meningkatkan keaktifan siswa dan prestasi 

belajar siswa dalam belajar PJOK 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini diharapkan akan membawa dampak positif 

terhadap perkembangan sekolah yang nampak pada peningkatan prestasi belajar siswa 

sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kualitas sekolah.  
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