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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar Pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan dengan model pembelajaran Modifikasi Peluru pada siswa kelas V SD Negeri 

Kedungwinong 03 semester 1 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 Kedungwinong 03 semester I tahun 

pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 14 siswa. Objek penelitian ini adalah prestasi belajar 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan siswa pada kemampuan tolak peluru melalui model 

modifikasi peluru. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan persentase. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran tolak peluru melalui modifikasi peluru 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 67,8 meningkat pada siklus II menjadi 83,7. Dari segi persentase 

ketuntasan belajar siswa, keadaan awal 7,14% meningkat pada siklus II menjadi 85,71%.  

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

pembelajaran modifikasi peluru.  

 

Minat siswa kelas V SD Negeri Kedungwinong 03 dalam mengikuti pembelajaran 

tolak peluru dua tahun yang lalu masih rendah, siswa kurang terlibat dalam pembelajaran 

tolak peluru, banyak siswa melakukan aktifitas sendiri pada saat pembelajaran tolak peluru 

dan belum adanya keterbukaan siswa terhadap guru artinya siswa tidak mau bertanya 

tentang kesulitan-kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Rendahnya minat siswa kelas V 

SD Negeri Kedungwinong 03 dalam mengikuti pembelajaran tahun lalu dapat dilihat dari 

observasi yang diperoleh dari data dokumen catatan pembelajaran tolak peluru, kemajuan 

minat siswa SD Negeri Kedungwinong 03 tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan data dua tahun 

yang lalu, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran tolak peluru masih dibawah 50%. 

Siswa kurang terlibat dalam pembelajaran tolak peluru. Banyak siswa melakukan aktifitas 

sendiri pada saat pembelajaran tolak peluru 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selaku guru PJOK kelas V SD Negeri 

Kedungwinong 03, masalah yang dihadapi oleh siswa sejauh ini adalah kurangnya keaktifan 

dan rendahnya prestasi belajar siswa, salah satunya adalah materi tolak peluru. Karena pada 

materi ini siswa diharapkan dapat mempraktikkan tolak peluru yang perlu ketangkasan dan 

kekuatan serta teknik secara baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan belajar mengajar di 

kelas V dengan KKM 75, nilai rata-rata hasil ulangan harian PJOK materi Tolak peluru di 

kelas tersebut yaitu 67,8 dengan persentase ketuntasan sebesar 7,14%. 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 
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Upaya untuk meningkatkan prestasi belajar PJOK siswa adalah dengan 

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

menerapkaan modifikasi peluru yaitu model pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menggunakan ketrampilan bertanya dan membahas suatu 

masalah. Siswa dapat dengan intensif mengadakan latihan serta siswa dapat 

mengembangkan bakat. Guru dapat lebih memperhatikan siswa sebagai individu dan 

kebutuhan belajarnya.  

 Dengan metode pembelajaran modifikasi peluru 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.  

Modifikasi peluru bola plastik adalah bola plastik yang berukuran sebesar peluru, 

modifikasi ini sebagai pengganti peluru yang beratnya 1 kilo gram berisi semen didalamnya 

sehingga lebih ringan dari pada peluru sebenarnya, dikandung maksud agar keterbatasan 

alat dapat teratasi, ukuran berat lebih ringan, guru bisa menyediakan jumlah alat sesuai 

dengan jumlah siswa, biaya dapat terjangkau 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah metode pembelajaran modifikasi peluru dapat meningkatkan prestasi kemampuan 

tolak peluru pada siswa kelas V semester I SD Negeri Kedungwinong 03, Kecamatan Nguter, 

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

prestasi belajar tolak peluru dengan menerapkan metode pembelajaran modifikasi peluru 

pada siswa kelas V semester I SD Negeri Kedungwinong 01, Kecamatan Nguter, Sukoharjo 

tahun pelajaran 2018/2019. Prestasi belajar PJOK dibatasi pada materi tolak peluru.  

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 Kedungwinong 03. Tahap-

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

sampai dengan Desember 2018. Peneliti sebagai guru SD Negeri Kedungwinong 03 

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 Kedungwinong 03 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 Tolak peluru dengan menggunakan 

modifikasi peluru.  
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Pada siklus I pertemuan pertama, pembelajaran tolak peluru menggunakan 

modifikasi peluru secara kelompok. Siswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok, tiap 

kelompok menggunakan 1 bola plastik untuk melakukan tolakan melewati net atau tali 

setinggi 2 meter. Guru mendemonstrasikan gerak dasar tolak peluru melewati net atau tali 

dengan tinggi 2 meter. Siswa secara kelompok melakukan gerakkan dasar tolak peluru 

dengan pengalamanya sendiri. Siklus I pertemuan ke dua, pembelajaran melalui tolak peluru 

dengan menggunakan modifikasi peluru secara individu mampu menolak sejauh-jauhnya 

menurut kemampuanya. Guru menambah modifikasi peluru sesuai jumlah siswa kelas V SD 

Negeri Kedungwinong 03. Materi pada siklus I pertemuan pertama berbeda dengan materi 

pertemuan ke dua. Pada pertemuan ke dua, guru menambah jumlah modifikasi peluru juga 

menambah jarak sasaran 3 meter dengan sasaran ban bekas. Secara individu siswa 

melakukan pembelajaran melalui tolak peluru dengan menggunakan modifikasi peluru. 

Diakhir siklus I diadakan pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan minat 

siswa.  

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 

Kedungwinong 03, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: “Model pembelajaran kooperatif tipe modifikasi peluru dapat 

meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan khususnya 

kemampuan tolak pelurupada siswa kelas V SD Negeri Kedungwinong 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 modifikasi peluru. 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 Kedungwinong 01 kelas V. Setelah langkah apersepsi dilanjutkan dengan 

penyampaian materi Tolak pelurudengan metode pembelajaran modifikasi peluru.  

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 
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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 

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 Tolak pelurudengan 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 modifikasi peluru, 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 Tolak pelurudengan 

menggunakan metode pembelajaran modifikasi peluru, 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% 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar PJOK materi Tolak 

pelurudengan menggunakan metode pembelajaran modifikasi peluru, 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 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar materi Tolak 

pelurudengan menggunakan metode pembelajaran modifikasi peluru, 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 modifikasi peluru dapat meningkatkan prestasi belajar materi Tolak 

pelurusiswa kelas V SD Negeri Kedungwinong 01 semester I tahun pelajaran 2018/2019 

Pembahasan 

Pada penelitian kondisi awal diperoleh data yang dapat ditabulasikan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Rata-rata Prestasi Belajar Siswa pada Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 
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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 modifikasi peluru di setiap putaran mengalami 

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

belajar siswa adalah 67,8 dengan presentase prestasi belajar siswa hanya 7,14%, (2) 

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

peningkatan yaitu 79,2 dengan presentase ketuntasan 50%, tetapi belum mencapai 

indikator yang diharapkan; (3) Pada siklus II nilai rata-rataprestasi belajar siswa meningkat 

yaitu menjadi 83,7 dengan presentase ketuntasan sebesar 85,71% dan sudah mencapai 

indikator yang diharapkan maka penelitian tindakan kelas ini sudah berhasil.  

Rata-rata prestasi belajar siswa pada kondisi awal 67,8 dengan persentase 

ketuntasan belajar siswa sebesar 7,14%, pada siklus II naik menjadi 79,2  (indikator 

kinerja) dengan presentase ketuntasan belajar siswa sebesar 85,71 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 

modifikasi peluru dapat meningkatkan prestasi belajar PJOK materi tolak peluru pada siswa 

kelas V semester I SD Negeri Kedungwinong 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 67,8, pada siklus I sebesar 79,2 dan pada siklus II sebesar 823,7. Selain 

itu, persentase ketuntasan belajar siswa, yaitu sebelum tindakan sebesar 7,14%, pada siklus 

I sebesar 50% dan pada siklus II sebesar 85,71%.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan di SD Negeri Kedungwinong 03 

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