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Oleh:
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(Guru PJOK SMPN 4 Kubung, Kab. Solok)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa dalam
belajar PJOK di kelas VII.2 SMPN 4 Kubung, khususnya kemampuan melakukan
tolak peluru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan
kemampuan tolak peluru siswa di kelas VII.2 SMPN 4 Kubung dengan
menggunakan teknik pemodelan. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) yang terdiri atas dua siklus yang meliputi: tahap perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa VII.2
SMPN 4 Kubung yang berjumlah 24 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi dan tes hasil belajar/praktik yang dianalisis dengan
statistik deskriptif, yaitu mencari persentase peningkatan hasil belajar siswa.
Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa teknik pemodelan dapat meningkatkan
hasil belajar PJOK siswa di kelas VII.2 SMPN 4 Kubung pada materi tolak peluru.
Oleh sebab itu, disarankan agar guru-guru PJOK dapat membelajarkan materi
tolak peluru dengan menggunakan teknik pemodelan agar dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.

kata kunci: kemampuan tolak peluru, teknik pemodelan

PENDAHULUAN

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:512) menjelaskan Pendidikan

Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan

secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani,

keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran,

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan

lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih

yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

nasional. Pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah proses

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik (jasmani) dan olahraga untuk
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menghasilkan perubahan holistic dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik

mental serta emosional (Paturusi, 2012:15). Pengertian lain menurut Husdarta

(2011:3), pendidikan jasmani dan kesehatan pada hakikatnya adalah proses

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk

menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik,

mental serta emosional.

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut: (1) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri

dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola

hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih, (2)

meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik, (3)

meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, (4) meletakkan

landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang

terkandung di dalam Pendidikan Jasmani, (5) mengembangkan sikap sportif,

jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis, (6)

mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang

lain dan lingkungan, dan (7) memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga

di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik

yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap

yang positif.

Tolak Peluru merupakan bagian dari nomor lempar dalam atletik, nomor

ini mempunyai karakteristik tersendiri yaitu peluru tidak dilemparkan tetapi

ditolakkan dari bahu dengan satu tangan. Menurut Suyatno (2010:27), berat

peluru untuk untuk kelas senior putra adalah 7,25 kg dan putri 4 kg, sedangkan

untuk kelas junior putra 5 kg dan putri 3 kg. Hasil tolak peluru ditentukan oleh

beberapa unsur, diantaranya adalah unsur teknik dan unsur fisik. Menurut

Purnomo (2010:133) Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang

penolak peluru, yaitu: kekuatan/ kekuatan maksimum; power; kekuatan lempar;

kecepatan berakselerasi; koordinasi; dan adaptibility.
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Untuk dapat melakukan tolak peluru dengan baik, ada beberapa prinsip

yang harus diketahui. Jarver (2009:78), menyatakan bahwa dalam nomor tolak

peluru ada beberapa prinsip yang harus diingat. Pertama, jarak lontaran yang

diperoleh dalam tolak peluru sangat tergantung pada kecepatan gerak dan

sudut tangan yang menolakan peluru tersebut. Kedua, untuk memperoleh

kecepatan maksimum dibutuhkan tenaga terbesar yang bisa dikerahkan, tenaga

ini digunakan untuk menolak peluru sejauh mungkin. Ketiga, tenaga yang

digunakan harus dikerahkan dalam urutan yang tepat, mula-mula digunakan

kelompok otot yang menimbulkan gerak lamban tetapi berkekuatan besar,

kemudian digunakan kelompok otot yang relatif lebih lemah tetapi kerjanya

lebih cepat.

Keempat, sudut optimum lintasan tergantung pada kecepatan dan

tingginya tolakan, umumnya berkisar antara 40°-42°. Kelima, untuk

mendapatkan kecepatan maksimum, atlet hendaknya melakukan gerakan dulu

ke belakang lingkaran sebelum mulai melakukan gerakan melontarkan. Keenam,

gerakan meluncur ini membantu atlet dan peluru tadi membentuk

kecepatan horizontal sebelum gerakan melontar dilakukan. Ketujuh, begitu

selesai meluncur atlet harus berada dalam posisi menolakkan tanpa

kehilangan kecepatan gerak yang berarti.

Kedelapan, untuk meningkatkan jarak tolakan, yang sangat memerlukan

tenaga tubuh, hendaknya bahu kanan dan pinggul ditarik sedikit ke belakang.

Kesembilan, untuk mendapatkan tenaga maksimum, baik dalam arah

horizontal maupun vertikal, kaki yang terletak di depan hendaknya tetap kontak

dengan tanah sewaktu gerakan melontar dilakukan. Kesepuluh, pada saat

menolakan peluru, pencurahan tenaga dimulai dengan melakukan rotasi ke

depan dari pinggul kanan kemudian diikuti batang tubuh si atlet dan diakhiri

dengan gerakan pergelangan tangan ketika peluru terlepas. Kesebelas, pada saat

pencurahan tenaga secara berurutan ini dilakukan, hendaknya perhatian selalu

dicurahkan untuk menjaga agar gerakan tampak simultan dan tidak kaku.
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Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar di SMPN 4 Kubung, terdapat

beberapa persoalan dalam pembelajaran PJOK khususnya pada materi tolak

peluru. Salah satu persoalan mendasar adalah siswa disuruh langsung

melakukan gerakan tolak peluru tanpa diberikan contoh. Selain itu, peneliti

berpendapat bahwa jika siswa kurang berpartisipasi dalam pembelajaran, maka

rasa keingintahuan dan minat berolahraga atau hasil belajar PJOK siswa menjadi

rendah, sehingga proses pembelajaran penjas dengan Kurikulum 2013 dimana

siswa sebagai pusat pembelajaran (student center) tidak dapat berjalan sesuai

dengan apa yang diharapkan.

Salah satu teknik yang tepat dalam mengatasi persoalan siswa dalam

melakukan tolak peluru adalah teknik pemodelan. Menurut Sanjaya (2005),

teknik pemodelan adalah teknik dengan proses pembelajaran dengan

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa.

Pemodelan atau metode modeling adalah salah satu dari tujuh komponen

pembelajaran kontekstual (Senduk dan Nurhadi, 2003). Maksudnya, dalam

sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang

bisa ditiru.

Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan,

mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan

melakukan apa yang guru inginkan agar siswanya melakukan. Asumsi sistem

nyata diwujudkan dari sistem nyata dengan menentukan faktor-faktor dominan

(variabel, kendala, dan parameter) yang mengendalikan perilaku dari sistem

nyata. Teknik ini dianggap tepat karena siswa diindikasikan membutuhkan

model atau sesuatu yang bisa ditiru sehingga dapat membimbing mereka untuk

menggiring bola dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan

Penelitian Tindakan Kelas tentang peningkatan kemampuan tolak peluru siswa

kelas VII.2 SMPN 4 Kubung dengan menggunakan teknik pemodelan.
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METODOLOGI

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas

(PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII.2 SMPN 4 Kubung

Kabupaten Solok, yakni pada semester II tahun pelajaran 2018/2019 yang

berjumlah 24 orang. Penelitian ini terdiri atas 2 siklus melalui 4 tahapan, yaitu

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya, teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yang

dibantu dengan instrumen format lembaran observasi dan tes hasil belajar yang

dibantu dengan instrumen berupa tes praktik. Selain itu, penganalisisan data

penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu mencari persentase atau

rata-rata hasil belajar PJOK siswa pada materi tolak peluru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Siklus I dan II direncanakan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu

2x40 menit. Adapun, langkah-langkah yang dilakukan dalam siklus ini adalah

empat tahap yang meliputi: tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi

hasil pengamatan. Penjelasan masing-masing tahapan dalam siklus I dapat

dilihat dari uraian berikut ini.

a. Perencanaan

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar penilaian, dan lain-

lain.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan kegiatan tindakan tergambar pada tiga tahapan, yaitu

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan,langkah-langkah berikut ini yang dilaksanakan sebagai berikut: gurumenyiapkan peserta didik di dalam kelas dan mengucapkan salam atauselamat pagi kepada peserta didik, guru memimpin doa, guru harusmemastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat, gurumemotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar yang
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menyenangkan dengan menjelaskan manfaat olahraga bagi kesehatan dankebugaran, guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajarisebelumnya, yaitu teknik dasar tolak peluru dengan cara tanya jawab, gurumenjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah prosespembelajaran (seperti yang tercantum dalam indikator ketercapaiankompetensi) disertai dengan penjelasan gerakan menolak peluru yang benar;misalnya gerakan menolak peluru dengan dorongan lengan semaksimalmungkin, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari yaitu:teknik memegang peluru, menolak peluru, melepaskan peluru, beberapateknik gaya pada awalan tolak peluru, serta menjaga keseimbangan setelahmenolak peluru, guru menjelaskan tehnik penilaian untuk kompetensi tolakpeluru, baik kompetensi sikap spiritual dengan observasi dalam bentukjurnal: yaitu perilaku keseriusan dalam berdoa dan berusaha secaramaksimal, kompetensi sikap sosial: perilaku jujur, disiplin, dan kerjasama,kompetensi pengetahuan: pemahaman mengenai konsep teknik memegang,menolak, melepaskan, dan beberapa gaya pada awalan tolak peluru, dandilanjutkan dengan pemanasan agar peserta didik terkondisikan dalammateri yang akan diajarkan dengan perasaan senang.Pada kegiatan inti, langkah-langkah yang dilakukan adalah: (1)peserta didik mengamati peragaan guru/teman/ tentang cara melakukangeraka tolak peluru, yaitu cara memegang, menolak, melepasakan, danmelakukan teknik awalan dengan berbagai gaya, (2) mempertanyakantentang teknik dasar lari, (3) mengumpulkan informasi/data/mencoba–menalar/mengasosiasi–mengomunikasikan, (4) aktivitas gerak tolak peluru,(5) teknik cara memegang peluru, (5) teknik menolak peluru, (6) teknikgerak dasar sikap menolakkan peluru, (7) sikap badan setelah menolakkanpeluru, serta (8) lakukan gerakan keseluruhan secara berurutan denganberbagai teknik awalan tolak peluru. Setelah selesai kegiatan ini dilanjutkandengan pengamatan pada peragaan atau simulasi oleh guru atauteman/model. Kelompok peserta didik membuat analisis berbagai gerakan
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tolak peluru yaitu teknik memegang, menolak, melepaskan, dan menjagakeseimbangan serta melakukan menggunakan salah satu gaya pada tolakpeluru. Komunikasikan dengan guru dan peserta didik lain agarmendapatkan kesimpulan yang baik.Pada Kegiatan Penutup, langkah-langkah yang dilakukan yaitu:peserta didik melakukan pelemasan dan pelepasan, guru dan peserta didikmembuat kesimpulan dari seluruh materi, guru dan peserta didik melakukanrefleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yangditetapkan, guru membuat penilaian terhadap keberhasilan prosespembelajaran secara transparan, tindak lanjut dan penjelaskan materiminggu selanjutnya, guru memberikan tugas yang terkait denganpembelajaran hari ini dan pembelajaran yang akan datang, guru menugaskansalah satu peserta didik untuk memimpin berdoa sesuai agama dankepercayaannya masing-masing, dan peserta didik kembali ke kelas yangdilakukan dengan tertib, bagi peserta didik yang bertugas mengembalikanperalatan ke tempat semula.
c. Observasi

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti dan guru pengamat

(kolaborator) mengamati jalannya pembelajaran selama siklus satu berlangsung.

Pengamatan dilakukan dengan mencatat peristiwa/kejadian yang dialami pada

setiap kali pertemuan atau tatap muka berlangsung. Pengamatan yang dilakukan

yaitu memantau aktivitas belajar atau motivasi belajar siswa dan aktivitas

mengajar guru selama PBM berlangsung untuk setiap siklus, serta mengamati

sikap dan perilaku siswa selama PBM berlangsung. Berdasarkan hasil tes praktik

terhadap kemampuan siswa melakukan tolak peluru, maka dapat diperoleh data

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan teknik pemodelan, seperti

yang dinyatakan pada tabel berikut.
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Tabel Daftar Nilai Tes Hasil Belajar PJOK Siklus I dan Siklus II

No. Kode Subyek Nilai
Siklus I Siklus II

1 001 65 71
2 002 60 66
3 003 80 88
4 004 70 71
5 005 70 82
6 006 68 72
7 007 55 60
8 008 88 91
9 009 65 66
10 010 70 82
11 011 88 90
12 012 65 71
13 013 60 66
14 014 70 82
15 015 87 90
16 016 65 77
17 017 65 77
18 018 65 77
19 019 89 90
20 020 87 90
21 021 85 89
22 022 70 82
23 023 88 90
24 024 70 82

Jumlah 1745 1898
Rata-rata 72,70 79,08

Dari data yang disajikan pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata

kemampuan siswa dalam melakukan tolak peluru pada mata pelajaran PJOK

dengan menggunakan teknik pemodelan pada siklus I adalah 72,70 dengan nilai

tertinggi 89 dan nilai terendah 55. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan

kemampuan siswa dalam melakukan tolak peluru pada mata pelajaran PJOK

dengan menggunakan teknik pemodelan pada siklus II, yaitu: 79,08 dengan nilai



Vol. 2, No. 2, Juni 2019 ISSN: 2621-8852

Jurnal Aufklarung 31

tertinggi 91 dan nilai terendah 60. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa

penggunaan teknik pemodelan dapat meningkatkan hasil belajar PJOK siswa

kelas VII.2 SMPN 4 Kubung dengan jarak peningkatan mencapai 6,38%.

d. Refleksi

Menurut catatan lapangan dari observer tentang pelaksanaan penelitian

pada masing-masing siklus I diperoleh masukan/refleksi sebagai berikut:

1) Masih ada sebagian siswa yang belum mempunyai rasa percaya diri/

bersemangat untuk melibatkan diri dalam melakukan tolak peluru.

2) Masih ada siswa yang belum aktif dalam bertanya dan mengamati pemodelan

yang dilakukan guru. Oleh sebab itu, perlu adanya bimbingan dan contoh

lebih dari guru agar siswa tersebut dapat lebih aktif.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik

pemodelan di kelas VII.2 SMPN 4 Kubung dapat meningkatkan hasil belajar

PJOK siswa pada materi tolak peluru. Oleh sebab itu, dapat disarankan agar: (1)

guru-guru PJOK dapat membelajarkan materi tolak peluru dengan teknik

pemodelan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, (2) agar pembelajaran

PJOK lebih menarik dan menimbulkan semangat serta keaktifan siswa, guru

sebaiknya memvariasikan model, metode dan pendekatan pembelajaran yang

sesuai dengan materi dan kondisi siswa sehingga tujuan pembelajaran dan hasil

belajar yang maksimal dapat tercapai.
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