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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Temuan 

 

Pada proses pengambilan data Awal di SD Negeri Neglasari Kecamatan 

TanjungSiang Kabupaten Subang bulan 11 April tahun 2015 diperoleh hasil 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram melalui analisis proses dan pengamatan 

terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa 

dan hasil belajar. Ternyata sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran lempar cakram. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Negeri Neglasari. Jumlah siswa sebanyak 27 orang yang terdiri dari 14 orang 

siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan, terlihat pada waktu pembelajaran 

gerak dasar lempar dari jumlah 27 siswa, hanya ada 7 orang siswa yang bisa 

melakukan gerak dasar lempar cakram dan 20 orang siswa dinyatakan belum bisa 

melakaukan gerak dasar lempar cakram dengan benar. Maka dari itu perlu adanya 

perbaikan dari setiap siklus agar pembelajaran gerak dasar lempar cakram pada 

anak kelas V SDN Neglasari bisa meningkat atau mencapai target 90% yang di 

awali dari siklus I. 

Tugas utama peneliti pada proses pengambilan data siklus I adalah 

mengobservasi perencanaan, pelaksanaan, aktivitas siswa dan hasil belajar gerak 

dasar lempar cakram. Kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut 

didiskusikan dengan mitra peneliti yang bersangkutan sebagai bahan analisis dan 

refleksi pada tahap pembelajaran selanjutnya. Hasil pembahasan/diskusi tersebut 

oleh peneliti dijadikan bahan penelitian tindakan kelas. Adapun pemaparan 

datanya sebagai berikut. 
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1. Paparan Data Tindakan Siklus 1 

Pada paparan data siklus 1 ini didapatkan setelah peneliti melakukan 

kegiatan pengambilan data lempar cakram pada siswa V SDN Neglasari 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang  pada hari Rabu  tanggal 23April 

2015 dari pukul 07:30 sampai denganselesai. Data siklus 1 ini peneliti peroleh 

melalui pelaksanaan KBM yang telah direncanakan dan instrumen pengumpul  

data  terhadap perencanaan, pelaksanaan, aktivitas siswa dan hasil tes belajar 

dalam praktek gerak dasar lempar cakram.  

Adapun paparan lebih jelasnya tentang perencanaan, pelaksanaan, aktivitas 

siswa dan hasil tes praktek siswa bisa dilihat dibawah ini. 

a. Paparan Data Perencanaan 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam pembelajaran lempar cakrampada 

data awal, dimana hasil kegiatan pembelajaran lempar cakram siswa mengalami 

kesulitan dalam melakukan gerakan melempar dan kurang semangat setelah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Peneliti memberi usulan sesuai dengan yang 

sudah direncanakan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru 

kepada siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dituangkan kedalam RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) karena cara ini dianggap peneliti sangat 

pantas untuk memperbaiki proses pembelajaran lempar cakram. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan siklus I adalah 

sebagai berikut : 

1. Guru dan peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran melalui teknik 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru dan dijawab oleh siswa melalui 

gerakan dalam pembelajaran, ditetapkan pula waktu pelaksanaan tindakan. 

2. Peneliti dan guru menentukan indikator keberhasilan baik proses dan hasil 

belajar untuk mengukur keberhasilan pencapaian masalah dengan tujuan 

tindakan yang dilakukan sudah berhasil atau belum berhasil. 

3. Peneliti mempersiapkan skenario pembelajaran dengan menerapkan modifikasi 

alat dalam pelaksanaan tindakan. 

4. Peneliti menyusun alat pengumpul data dan instrumen pengumpul data yang 

digunakan adalah lembar observasi kinerja guru, aktivitas siswa, lembar tes 

hasil pembelajaran dan pedoman wawancara. 
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5. Merencanakan teknik pengolahan data, data yang diperoleh kemudian diolah 

dan diinterpretasikan untuk mengetahui adanya peningkatan atau belum adanya 

peningkatan kemampuan siswa. 

Kegiatan di atas setelah dilaksanakan dalam penelitian didapatkan data hasil 

perencanaan pembelajaran siklus 1 bisa dilihat pada tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus I(Tahap Perencanaan) 

 

NO KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN 
Penilaian Tafsiran 

4 3 2 1 SB B C K 

A PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   √    √  

2. Kejelasan rumusan   √    √  

3. Kejelasan cakupan rumusan   √    √  

4. Kesesuaian dengan kompetensi dasar   √    √  

JUMLAH A 8     

PERSENTASE  50 %     

B 

MENGEMBANGKAN DAN MENGORGANISASIKAN MATERI 

MEDIA SUMBER BELAJAR DAN METODE  

PEMBELAJARAN 

 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran  √    √   

2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran   √   √   

3. Memilih sumber belajar   √   √   

4. Memilih metode pembelajaran   √   √   

JUMLAH B 9   √  

PERSENTASE  56 %     

C MERENCANAKAN SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN  

1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran  √    √   

2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran  √    √   

3.  Menentukan alokasi waktu pembelajaran √    √    

4. Kesesuaian metode, materi dan tujuan pembelajaran    √    √ 

5. Kesesuaian metode, materi dan peserta didik   √    √  

JUMLAH C 12     

PERSENTASE  60%     

D 
MERENCANAKAN PROSEDUR, JENIS DAN MENYIAPKAN 

ALAT PENILAIAN 

 

1. Menentukan proses dan jenis penilaian  √    √   

2. Membuat alat penilaian   √    √  

3. Menentukan kriteria penilaian   √    √  

JUMLAH D 7     

PERSENTASE  58%     

E TAMPILAN DOKUMEN RENCANA  PEMBELAJARAN  

1. Kebersihan dan kerapihan   √    √  

2. Penggunaan bahasa tulis  √    √   

JUMLAH E 5     

PERSENTASE 62%     

PERSENTASE KESELURUHAN 
A +B + C + D + E =   57% 

5 

Sumber : Tim Penyusun PPL PGSD PENJAS UPI Kampus Sumedang 2015 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat mengenai Perumusan Tujuan baru mencapai 

50%, Mengembangkan dan Mengorganisasikan Materi Media Sumber Belajar dan 

Metode Pembelajaran mencapai 56%, Merencanakan Skenario Kegiatan 

Pembelajaran 60%, Merencanakan Prosedur Jenis dan Mneyiapkan Alat Penilaian 

58%, dan Tampilan Dokumen Rencana Pembelajaran 62%. 

Dengan Demikian secara keseluruhan persentase guru pada perencanaan 

tindakan pembelajaran gerak dasar lempar cakram baru mencapai 57% jadi belum 

sampai pada target yang ditetapkan yaitu 90%. Maka dengan hasil tersebut 

dinyatakan harus ada perbaikan pada siklus selanjutnya. Berikut ini dapat terlihat 

dalam diagram 4.1 data  perencanaan pembelajaran siklus I dibawah ini: 

 

Diagram 4.1 

Data Perencanaan Pembelajaran Siklus I 

 

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui data awal kinerja guru dalam 

pernecanaan pembelajaran sebesar 42% dan pada siklus I kinerja guru dalam 

perencanaan meningkat menjadi 57%. Sedangkan target yang harus dicapai adalah 

90%, jadi perlu adanya perbaikan di siklus II. 

b. Paparan Data Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan sesuai dengan rumusan 

perencanaan tindakan penelitian yang telah dipersiapkan. Pelaksanaan dilakukan 

pada hari Selasa  tanggal 23April 2015 dari pukul 07.30 sampai dengan selesai, 

selama dua jam pelajaran, atau satu kali pertemuan.  
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Dalam pelaksanaan siklus I peneliti dibantu oleh guru pendidikan jasmani 

SDN Neglasari bapak Ade Ahnum, S.pd yang bertindak sebagai 

observer.Pembelajaran tahap pertama meliputi perencanaan pembelajaran, kinerja 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Pada tindakan siklus I, fokus 

pembelajaran pada materi lempar cakrammenggunakan media modifikasi alat 

bantu piring seng.  Adapun kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan pada 

siklus 1  sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Siswa dibariskan menjadi empat barisan dengan disatukan perempuan dan 

laki-laki agar memudahkan siswa melihat dan mendengarkan intruksi dari 

guru. 

b) Guru mengecek kehadiran siswa dengan cara mengabasen siswa dan mencatat 

siswa yang tidak hadir. 

c) Guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak berpakaian lengkap 

d) Siswa membaca doa bersama sebelum melakukan pembelajaranyang 

dipimpin oleh guru. 

e) Siswa melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis dengan hitungan 2x8 

dengan komando guru.. 

Dalam pelaksanaan kegiatan awal catatan lapangan diperoleh adalah siswa 

susah di kondisikan untuk berbaris dan pada saat membariskan siswa, masih ada 

beberapa siswa yang masih bercanda dan itu yang akan memicu konsentrasi siswa 

lainnya. 

2) Kegiatan inti (30 menit) 

a) Siwa dibariskan menjadi tiga kelompok 

b) Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang gerakan awalan, inti, dan akhir 

lempar cakram dengan menggunakan modifikasi piring seng  

c) Siswa mempraktikan gerakan awalan lempar cakram dimulai dengan 

(1) posisi kaki kiri berada di depan dengan sedikit ditekukan 

(2) Posisi badan dalam keadaan tegap 

(3) Posisi memegang cakram menggunakan tangan kanan dengan posisi jari 

direnggangkan sambil memegang tepi cakram 

(4) Posisi pandangan lurus kedepan 
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d) Siswa mempraktikan gerakan inti dengan memperhatikan 

(1) Pada saat gerakan melempar posisi kaki harus lurus 

(2) Posisi badan ditekuk kearah belakang dan diputarkan agar mendapatkan 

ayunan yang sempurna 

(3) Posisi tangan membentuk sudut lalu diayunkan 

(4) Pandangan lurus kedepan 

e) Siswa mempraktikan gerakan lanjutan dan akhir dengan memperhatikan 

(1) Posisi kaki yang awalnya berada dibelakang sekarang berada di depan. 

(2) Posisi badan membungkuk kedepan 

(3) Tangan kiri di belakang dan tangan kanan berada berada di depan 

(4) Pandangan lurus ke depan 

f) Guru memberikan kesempatan siswa untuk melakukan gerakan lempar 

cakram 

g) Guru mendorong siswa untuk mengembangkan gerakan yang sudah 

dilakukan dengan bantuan pernytaan-pernyataan dari guru dan dijawab 

dengan gerakan siswa 

h) Guru mendorong siswa untuk melakukan tahap merangkai gerakan yang 

sudah dipelajari seperti gerakan awal, inti dan akhir. 

Dalam kegiatan inti catatan lapangan yang diperoleh adalah siswa susah 

diatur untuk mengikuti materi yang akan dipelajari, pada saat melakukan gerakan 

lempar cakram siswa masih belum mengetahui cara melakukan gerakan lempar 

cakram dengan benar dan masih banyak siswa yangmasih sering bercanda, 

terutama bagi siswa putri, kebanyakan setelah melakukan gerakan, siswa putri 

susah untuk kembali kebarisan malah mencari tempat teduh. 

3) Kegiatan Akhir (30 menit) 

a) Guru memberikan arahan kepada siswa untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan selama proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

b) Guru beserta siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

c) Siswa melakukan pendinginan yang dipimpin oleh guru 
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Berikut ini adalah data hasil observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

siklus I sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini: 

 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus I 

(Tahap Pelaksanaan) 

 

No Aspek yang diamati 

Penilaian Tafsiran 

4 3 2 1 SB B C K 

A PRA PEMBELAJARAN  

 1. Kesiapan alat dan media pambelajaran         

 2. Memeriksa kesiapan siswa         

 Jumlah A 5     

 Persentase 62%     

B MEMBUKA PEMBELAJARAN  

 1. Melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan         

 
2. Menyiapkan komponen (tujuan) yang akan dicapai dan rencana 

kegiatan 
        

 Jumlah B 5     

 Persentase 62%     

C MENGELOLA INTI PEMBELAJARAN  

 1. Memberikan petunjuk dan contoh gerakan lempar cakram  pada 

pembelajaran 
  

 

 
     

 2. Mengenal respon dan pertanyaan siswa 
  

 

 
     

 3. Melakukan komunikasi lisan, isyarat, dan gerakan badan         

 4. Memicu dan memelihara ketertiban siswa         

 5. Memantapkan penguasaan keterampilan gerak siswa  
        

 Jumlah C 11     

 Persentase 55 %     

D MENDEMONSTRASIKAN KEMAMPUAN KHUSUS DALAM 

PEMBELAJARAN PENJAS 
 

 1. Merangkai gerakan         

 2. Memberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa melakukan 

aktivitas gerak 
        

 3. Membimbing siswa melakukan gerakan dan melakukan aktivitas gerak 
  

 

 
     

 4. Memberikan pertolongan kepada siswa yang mengalami kesulitan         

 5. Penggunaan alat dan media pembelajaran 
        

 Jumlah 12 %     

 Persentase 60 %     

E MELAKSANAKAN EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR  

 1. Melaksanakan penilaian selama proses dan akhir pembelajaran          

 2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran         

 Jumlah 5     

 Persentase 62 %     

F KESAN UMUM KINERJA GURU / CALON GURU  

 1. Keefektifan proses pembelajaran          

 2. Penampilan guru dalam pembelajaran         

 Jumlah 6     

 Persentase 75 %     

 

Total Presentase A+B+C+D+E+F= 63% 

6 
63%     
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Berdasarkan data hasil kinerja guru (tahap pelaksanaan) di tabel 4.2 dapat 

dijelaskan bahwa secara keseluruhan persentase guru mencapai 63 % jadi belum 

sampai pada target yang ditetapkan yaitu 90%. Dapat dideskripsikan, bahwa 

kegiatan pra pembelajaran baru mencapai 62%, membuka pembelajaran baru 

mencapai 62%, mengelola inti pembelajaran baru mencapai 55 %, 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran penjas baru 

mencapai 60%, kegiatan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar baru 

mencapai 62% dan kesan umum kinerja guru dalam pembelajaran baru mencapai 

75%.  

Berikut adalah digram hasil observasi pelaksanaan pembelajaran Data 

awal dengan Siklus I : 

 

Diagram 4.2 

Hasil Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
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Berdasarkan diagram 4.2 di atas, dapat diketahui peningkatan kinerja guru 

dalam melaksanakan pembelajaran  pada siklus I kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran mencapaii 63%. Dari data di atas terlihat bahwa  

masih jauh dibawah target yang telah ditentukan yaitu 90% maka pelaksanaan 

pembelajaran harus mengalami perbaikan di siklus II. 

 

c. Paparan data aktivitas siswa 

Data aktivitas siswa didapatkan  pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung di siklus 1. Pada saat pelaksanaan belajar mengajar mengajar 

berlangsung masih belum maksimal hasilnya ini disebabkan masih banyak siswa 

yang mengobrol dan bercanda, siswa tidak mengetahui begitu jelas 

tentangbagaimana melakukan lempar cakram dengan benar, setelah sudah 

melakukan gerakan lempar cakram siswa susah dikondisikan untuk berbaris lagi, 

siswa susah di kondisikan untuk berbaris, siswa susah diatur untuk mengikuti 

materi yang akan dipelajari, pada saat mau melakukan gerakan lempar cakram 

siswa masih merasa takut untuk melakukan terutama siswa perempuan, setelah 

sudah gerakan lempar cakram siswa susah dikondisikan untuk berbaris lagi. 

Masih banyak yang mengeluh dengan cuaca yang panas. Sedangkan mana 

mungkin kegiatan ini dilakukan di dalam kelas. 

Berikut ini diperoleh hasil observasi peneliti terhadap aktivitas siswa 

selama mengikuti KBM pada siklus I sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3 

yaitu: 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 
No Nama Siswa Aspek yang di Observasi 

S
k

o
r 

Keterangan 

Semangat Percaya diri Disiplin 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 B C K 

1 Ahmad Fajar M   √   √   √ 9 √   

2 Ahmad Rifai  √   √   √  6  √  

3 Aldi Maulana   √  √   √  7  √  

4 Angga Ruliana N   √  √    √ 8 √   

5 Caca Sahrul N   √   √  √  8 √   

6 DadangAbdul S  √   √    √ 7  √  

7 Dede Aminudin  √    √   √ 8 √   

8 Destia Pramugita √    √    √ 6  √  

9 Desti Fauziah  √    √   √ 8 √   

10 Fitri Laelatul M   √   √  √  8 √   

11 Hesti Siti H  √   √   √  6  √  

12 Hilda Hoerunisa   √  √    √ 8 √   

13 Hisna Umul K  √   √  √   5   √ 

14 Indriagani Mega P   √  √    √ 8 √   

15 Ilyas Murodi   √  √    √ 8 √   

16 Kokom Mardiah   √   √  √  8 √   

17 M. Asyfa Khoerita   √  √   √  7  √  

18 Moch Andrian P   √  √    √ 8 √   

19 M Rizki N   √  √    √ 8 √   

20 Resti Agustin  √   √   √  6  √  

21  Rita Ramadani   √  √    √ 8 √   

22 Rizka Nursopari  √    √ √   6  √  

23 Rohmat  √   √  √   5   √ 

24 Rini Herling  √   √   √  6  √  

25 Ulfa Umul  √   √    √ 7  √  

26 Yayan Taryana   √  √    √ 8  √   

27 Zidan Anugrah   √  √    √ 8 √   

Jumlah 1 11 15 - 20 7 3 9 15  15 10 2 

Persentase (%) 4% 41
% 

55
% 

 74
% 

26
% 

11
% 

34
% 

55
% 

 55% 37% 8% 

Sumber : Safari (2012:37) 
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Keterangan: Kategori Baik (B) dengan jumlah skor 8-9 

                    Kategori Cukup (C) dengan jumlah skor antara 6-7 

                    Kategori Kurang (K) dengan jumlah skor antara 3-5 

 

Dari keterangan tabel 4.11 dapat dijelaskan persentase hasil observasi 

aktivitas siswa selamaproses pembelajaran pada siklus I, untuk aspek semangat, 

terdapat 15 siswamencapai kriteriabaik(55%), 11 orang siswa mencapai kriteria 

cukup (41%), dan1orang siswa mencapai kriteria kurang (4%). 

Kemudian untuk aspek percaya diri, 7siswamencapai kriteria baik (26%), 

20 siswa mencapai kriteria cukup (74%), dan1orang siswa mencapai kriteria 

kurang (0%). Dan untuk aspek Disiplin, 15 orang siswa mencapai kriteria baik 

(55%),9orang siswa mencapai kriteria cukup (34%), dan3 orang siswa mencapai 

kriteria kurang (11%). 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa perlu ditingkatkan pada kriteria baik 

supaya mencapai target yang di tetapkan yaitu 90%, sehingga perlu perbaikan 

pada siklus II. Berikut adalah diagram 4.3 yang menjelaskan tentang data aktivitas 

siwa siklus I : 

Diagram 4.3 

Data Aktivitas Siswa Siklus I 
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Dari keterangan diagram 4.3 dapat dijelaskan persentase bahwa dari 

jumlah siswa 27 orang siswa hanya 15 siswa (55%) yang dikategorikan mencapai 

kriteria baik, 12 orang siswa (37%) mencapai kriteria cukup, sedangkan untuk 

kriteria kurang atau sisanya yaitu 2 orang siswa (8%) dan akan dilakukan 

perbaikan di siklus selanjutnya guna tercapainya aktivitas siswa pada 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram di kelas V SDN Neglasari kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten subang. 

d. Paparan data hasil belajar 

Berdasarkan data hasil belajar yang didapatkan melalui tes lempar cakram 

yang sudah mendapatkan perlakuan sebelumnya ternyata masih banyak siswa 

yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 73, ini terlihat 

pada pengambilan data tes awal pembelajaran lempar cakram yang tercantum di 

Bab I , diantara 27 siswa hanya 7 orang siswa (26%) yang mencapai kriteria 

ketuntasan, dan 20 orang siswa (74%) belum mencapai kriteria ketuntasan, 

sedangkan target ketuntasanya adalah 90%. Maka dari itu perlu adanya perbaikan 

terutama pada pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan media modifikasi alat 

yang berupa teknik perubahan bentuk alat atau media bermain untuk 

menghasilkan daya tarik siswa sehingga dapat meningkatkan semangat belajar 

gerak dasar lempar cakram di kelas V SDN Neglasari.  

Adapun tujuan diadakan  tes ini untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 

siklus 1. Tes lempar cakram diadakan secara berurutan menurut nomor 

absen.Adapun data yang diproleh dapat di lihat pada table 4.12 di bawah ini: 
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Tabel 4.4 

Data Hasil  Tes Belajar Lempar Cakram Siklus I 

 

Keterangan: x 100% 

Skor ideal: 9 

No Nama Siswa 

Aspek yang di Nilai 

S
k

o
r 

 N
il

ai
 

Keterangan 

Sikap Awal Gerakan Inti Sikap Akhir 
T BT 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 Ahmad Fajar M  
  √   √  √  8 

88 √  

2 Ahmad Rifai 
 √    √  √  7 

77 √  

3 Aldi Maulana 
 √   √   √  6 

66  √ 

4 Angga Ruliana N 
 √   √  √   5 

55  √ 

5 Caca Sahrul N 
  √   √  √  8 

88 √  

6 DadangAbdul S 
  √  √  √   6 

66  √ 

7 Dede Aminudin  
 √  √   √  7 

77 √  

8 Destia Pramugita 
 √    √   √ 8 

88 √  

9 Desti Fauziah 
 √  √    √  5 

55  √ 

10 Fitri Laelatul M 
  √   √  √  8 

88 √  

11 Hesti Siti H 
 √   √  √   5 

55  √ 

12 Hilda Hoerunisa 
 √   √    √ 7 

77 √  

13 Hisna Umul K 
√   √   √   3 

33  √ 

14 Indriagani Mega P  
  √   √  √  8 

88 √  

15 Ilyas Murodi 
√   √   √   3 

33  √ 

16 Kokom Mardiah 
 √    √   √ 8 

88 √  

17 M. Asyfa Khoerita 
√   √   √   3 

33  √ 

18 
Moch Andrian P 

√   √   √   3 
33  √ 

19 
M Rizki N 

  √   √  √  8 
88 √  

20 
Resti Agustin 

  √  √   √  7 
77 √  

21 Rita Ramadani 
 √  √   √   4 

44  √ 

22 Rizka Nursopari 
 √    √   √ 8 

88 √  

23 Rohmat 
√   √   √   3 

33  √ 

24 Rini Herling 
 √   √  √   5 

55  √ 

25 Ulfa Umul 
√   √   √   3 

33  √ 

26 Yayan Taryana 
 √   √  √   5 

55  √ 

27 Zidan Anugrah 
  √  √   √  7 

77 √  

Jumlah 6 12 9 8 10 9 12 11 4 154 - 13 14 

Persentase (%) 22 44 34 29 37 34 44 41 15   48 52 
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Berdasarkan tabel 4.4 tentang persentase kemampuan siswa dalam 

melakukan pembelajaran gerak dasar lempar cakrammelalui media modifikasi alat 

bantu piring seng yaitu, dari 27 siswa hanya 13 siswa atau hanya mencapai 48% 

yang mencapai nilai di atas KKM, sedangkan yang belum mencapai KKM 

terdapat 14 orang siswa atau 52%. Sehingga perlu adanya perbaikan pada 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram pada siklus selanjutnya.Dari hasil tes 

yang sudah dipraktekan terbukti bahwa telah adanya peningkatan dibandingkan 

tes hasil belajar di paparan data awal yaitu Cuma 7 siswa atau 26% yang telah 

mencapai nilai di atas KKM sedangkan target yang ditentukan adalah 90%, 

sehingga perlu adannya perbaikan di siklus II. Untuk melihat pencapaian hasil 

belajar siswa pada siklus I dengan target yang telah ditentukan dapat dilihat pada 

diagram 4.4 sebagai berikut ini : 

 

Diagram 4.4 

Hasil Belajar Siswa 

(Perbandingan Data Awal dan Siklus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram 4.4 di atas dapat kita ketahui bahwa pada hasil 

belajar siklus I setelah pembelajaran selesai yaitu 13 siswa atau 48% yang tuntas 

dalam pembelajaran dan sisannya 14 siswa atau 52% masih belum tuntas. Hal ini 

mengalami peningkatan pada siklus I teapi belum mencapai target yang telah 

ditentukan yaitu 90%, maka akan dilakukanya perbaikan di siklus selanjutnya 
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e. Analisis dan Refleksi 

Adapun hasil analisis mengenai pembelajaran siklus I dengan penerapan 

media modifikasi alat pada pembelajaran lempar cakram yakni peneliti 

memperoleh beberapa temuan yang perlu di perhatikan seperti dalam 

perencanaan, pelaksanaan, aktivitas siswa dan hasil belajar gerakan lempar 

cakram ternyata hasilnya belum makasimal, artinya sebagian besar siswa kelas V 

masih belum menguasai lempar cakram. Perlu diketahui, bahwa kegiatan refleksi 

dilakukan dengan cara kolaboratif antara guru sebagai praktikan dengan mitra 

peneliti. 

Seperti dijelaskan pada paparan data tindakan siklus I di atas, bahwa 

realisasi pembelajaran lempar cakram masih perlu diperbaiki. Maka dari itu 

dilakukan analisis dan refleksi sebagai berikut. 

1) Analisis dan refleksi perencanaan siklus 1 

a) Analisis tindakan 

Analisis tindakan untuk perencanaan pembelajaran pada siklus 1 sudah 

sangat baik ini terlihat dari hasil rekapitulasi nilai yang diperoleh pada table 4.5 di 

bawah ini: 

 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Hasil Perolehan Perencanaan Siklus I 

 

No Aspek yang di amati 
Persentase 

Siklus I Target 

1 Perumusan tujuan pembelajaran 50 % 90 % 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan meteri 

media sumber balajar dan metode pembelajaran 

56 % 90 % 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 60% 90 % 

4 Merencanakan  prosedur, jenis dan  menyiapkan 

alat penilaian 

58% 90 % 

5 Tampilan dokumen  rencana pembelajaran 62% 90 % 

Persentase  57% 90 % 
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Pada tabel 4.5 dapat dilihat persentase perencanaan pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada tindakan siklus I menyangkut dari tabel tersebut dapat 

dijelaskan bahwa secara keseluruhan persentase hasil observasi perencanaan 

pembelajaran yang sudah dilakukan pada tindakan siklus I adalah sebesar 57%. 

Dengan demikian, perencanaan pembelajaran guru pada tindakan siklus I ini 

belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 90% meskipun sedikit adanya 

peningkatan dibandingkan dari data awal, sehingga perlu adanya perbaikan pada 

seluruh aspek perencanaan pembelajaran tindakan pada siklus berikutnya. 

b) Refleksi tindakan  

Pada dasarnya perencanaan yang telah dibuat untuk siklus I sudah cukup 

baik ini terlihat dari rekapitulasi nilai yang didapatkan tetapi perencanaan yang 

dibuat di atas masih belum mencapai target yang diharapkan jadi refleksi tindakan 

perencanaan ini harus di perbaiki pada perumusan tujuan pembelajaran, tampilan 

dokumen  rencana pembelajaran, merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, 

merencanakan  prosedur, jenis dan  menyiapkan alat penilaian, mengembangkan 

dan mengorganisasikan meteri media sumber balajar dan metode pembelajaran. 

Hal ini agar bisa meningkatkan lagi skor yang didapatkan untuk perencanaan 

pembelajaran. 

2) Analisis dan refleksi pelaksanaan siklus 1 

a) Analisis tindakan pelaksanaan 

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra peneliti, bahwa pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah peneliti/praktisi laksanakan belum memberikan dampak 

yang optimal kepada kemampuan siswa dalam praktik gerak dasar lempar cakram. 

Akar permasalahan pada pelaksanaan ini sebenarnya sudah dipaparkan pada 

paparan data pelaksanaan di atas, karena sesuai hasil observasi guru penjas 

terhadap pelaksanaan KBM yang telah dilakukan pada siklus I ini hanya mencapai 

63 %. 

Dari paparan data yang telah dijelaskan, maka analisis dalam pelaksanaan 

diperoleh berdasarkan perolehan persentase pada tabel 4.6 berikut : 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Hasil Perolehan Pelaksanaan Siklus I 

 

No Aspek yang di amati 
Persentase 

Siklus I Target 

1 Pra pembelajaran 62 % 90% 

2 Membuka pembelajaran 62% 90% 

3 Mengelola inti pembelajaran 55% 90% 

4 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran penjas 

60% 90% 

5 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 62% 90% 

6 Kesan umum kinerja guru / calon guru 75% 90% 

Persentase  63% 90% 

 

Berdasarkan tabel 4.6, semua aspek dalam pelaksanaan perlu diperbaiki, 

terutama dalam mengelola inti pembelajaran. Dalam inti pembelajaran siswa 

melakukan gerak dasar lempar cakram, hasilnya sebagian besar siswa masih 

belum menguasai gerak dasar lempar cakram yang diajarkan oleh guru. Pada 

siklus I siswa hanya dibantu dengan melihat gerakan yang dicontohkan guru pada 

saat praktik gerak dasar lempar cakram dengan menggunakan media modifikasi 1 

piring. 

Dengan demikian, pelaksanaanKBM pada siklus I ini belum mencapai 

target 90 %, sehingga perlu diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

b) Refleksi tindakan pelaksanaan 

Dalam refleksi ini guru harus meningkatkan semua aspek perencanaan di 

atas, terutama guru lebih mempersiapkan lagi alat dan media sumber belajar 

lempar cakram. Dari analisis siklus I, terlihat jelas bahwa aspek pelaksanaan 

pembelajaran lempar cakram melalui penerapan modifikasi alat diperlukan 

perhatian yang lebih banyak, dalam hal ini memang sangat terkait dengan 

perencanaan dan kinerja guru terutama untuk kinerja pada kegiatan inti yang 

memang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran lempar cakram.  
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Berikut paparan kegiatan refleksi guna sebagai acuan dalam merencanakan 

dan pelaksanaan siklus II : 

1) Pada kegiatan awal pembelajaran, guru hendaknya memberikan motivasi dan 

melakukan apersepsi dengan memberikan wawasan dan pertanyaan yang 

menarik seputar pembelajaran gerak dasar lempar cakram. 

2) Pada kegiatan inti pembelajaran guru hendaknya memberikan koreksi secara 

khusus maupun secara umum pada saat proses pembelajaran dan memberikan 

penguatan kepada siswa tentang gerak dasar lempar cakram. Selain itu juga, 

guru hendaknya lebih banyak berkomunikasi dengan siswa dalam 

mengarahkan gerak dasar lempar cakram. 

3) Pada kegiatan akhir sebaiknya menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan 

dan menggunakan waktu yang tersedia dalam kegiatan belajar mengajar. 

4) Penggunaan media/alat bantu pembelajaran bisa ditingkatkan lagi supaya 

lebih menarik dan memberikan nuansa baru tetapi mempunyai fungsi yang 

sama sehingga menantang bagi siswa. 

5) Metode bermain/berlomba bagi siswa sangat membantu dalam mensiasati   

kejenuhan dalam belajar. 

 

3) Analisis dan refleksi aktivitas siswa siklus 1 

a) Analisis tindakan aktivitas siswa 

Aktivitas siswa pada saat pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan ternyata 

masih ada juga siswa susah diatur untuk mengikuti materi yang akan dipelajari, 

pada saat akan melakukan lempar cakram siswa masih merasa maluatau kurang 

percaya diri untuk melakukan gerakan lempar cakram terutama siswa perempuan, 

setelah sudah melakukangerakan lempar cakram di lapangan siswa susah 

dikondisikan untuk berbaris lagi, Dan pada saat kegiatan inti masih banyak siswa 

dan siswi bercanda dan mengobrol. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap hasil 

kelulusan siswa. 

Berdasarkan paparan data yang telah dijelaskan, maka analisis dalam 

aktivitas siswa diperoleh berdasarkan persentase pada tabel 4.7sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

 

Berdasarkan hasil obervasi aktivitas siswa siklus I selama proses 

pembelajaraan berlangsung, dapat dijelaskan bahwa persentase selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut, persentase untuk aspek 

semangat kriteria baik (55%) atau 15siswa, kriteria cukup (41%) atau 11 siswa, 

dan kriteria kurang (4%) atau 1 siswa. Untuk aspek Percaya diri dengan kriteria 

baik (26%) atau 7siswa, kriteria cukup (74%) atau 20 siswa. Dan untuk aspek 

Disiplin kriteria baik (55%) atau 15siswa, kriteria cukup (34%) atau 9 siswa, dan 

kriteria kurang (11%) atau 3 siswa. 

Dari analisis data tersebut, dapat dijelaskan bahwa aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung sudah mencapai baik, namun perolehan 

persentase aktivitas siswa pada siklus I belum mencapai target yang ditetapkan. 

b) Refleksi tindakan aktivitas siswa 

Hal yang harus diperhatikan untuksiklus II nanti adalah guru harus lebih 

baik lagi dalam pelaksanaan pembelajaran lempar cakram, hal ini diperlukan agar 

siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran lempar cakram melalui penerapan 

modifikasi alat bermain.Dan untuk meningkatkan disiplin, semangat dan percaya 

diri, perlu adanya dorongan dan motivasi dari teman maupun dari gurunya, salah 

satu diantaranya guru harus lebih memotivasi siswa ke arah pembelajaran yang 

kondusif dan menyenangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 
Aspek yang di amati 

Semangat Percaya diri Disiplin 

Baik 15Siswa (55%) 7 Siswa (26 %) 15 siswa (55%) 

Cukup 11 Siswa (41%) 20Siswa (74%) 9 siswa (34%) 

Kurang 1 siswa (4%) - 3 siswa (11%) 
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4) Analisis dan refleksi hasil belajar siklus 1 

a) Analisis tindakan 

Dari hasil tes yang diperoleh pada siklus I mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan data awal yang diperoleh, meskipun kenaikannya tidak 

terlalu signifikan tetapi pembelajaran lempar cakram melalui penerapan media 

modifikasi alat yang dijadikan pemecahan masalah untuk meningkatkan 

pembelajaran lempar cakram mengalami kenaikan, untuk memaksimalkan 

peningkatan hasil tersebut perlu adanya peningkatan latihan agar siswa mampu 

melakukannya dengan lebih baik. Dari paparan data yang telah dijelaskan, maka 

analisis dalam hasil tes diperoleh berdasarkan persentase sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Data Peningkatan Tes Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

No Tindakan 
Jumlah 

siswa 
Tuntas Persentase 

Belum 

Tuntas 
Persentase 

1 
Data 

Awal 
27 7 26% 20 74% 

2 Siklus I 27 13 48 % 14 52 % 

 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data tabel 4.8 terhadap tes 

praktik gerak dasar lempar cakram dapat disimpulkan dari jumlah siswa 27 orang, 

yang sudah tuntas  melakukan gerak lempar cakram pada siklus I sebanyak 13 

Siswa atau 48% dan Siswa yang tidak tuntas melakukan gerak dasar lempar 

cakram sebanyak 14Siswa atau 52%. Meskipun telah adanya peningkatan dari 

data awal tetapi masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu 90% 

sehingga perlu adanya pembenahan dan refleksi di siklus selanjutnya agar 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram dapat meningkat secara signifikan. 

Berikut perbandingan hasil belajar gerak dasar lempar cakram sebelum 

diberikan tindakan dan setelah diberikan tindakan sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar diagram 4.5berikut : 

 

 

 



 

64 
 

 

26%

48%

74%

52%

90%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Data Awal Siklus I

Tuntas

Belum Tuntas

Target

Diagram 4.5 

DiagramHasil Tes Lempar Cakram Data Awal dan Siklus I 

 

 

Hasil pada diagram4.5 sebagai bahan untuk mengadakan refleksi. Dengan 

demikian, hasil belajar pada siklus I ini belum mencapai target yang telah 

ditetapkan yaitu 90%, sehingga perlu diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

b) Refleksi tindakan  

Berdasarkan hasil pencapaian proses dan tes akhir pada pembelajaran 

gerak dasar lempar cakram melalui penerapan modifikasi alat ini belum mencapai 

kriteria yang diinginkan, maka penelitian ini akan dilanjutkan pada pelaksanaan 

siklus II supaya mencapai target yang telah ditentukan. Refleksi tindakan yang 

akan dilakukan pada siklus selanjutnya yaitu guru harus meningkatkan lagi 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaranya, hal ini yang menunjang untuk 

meningkatkan hasil tes belajar siswa, karena perencanaan dan  pelaksanaan tidak 

bisa dipisahkan kedua hal ini sangat erat sekali kaitannya pada hasil akhir 

kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) khususnya 

pada pembelajaran lempar cakram. 
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2. Paparan Data Tindakan Siklus II 

Data yang diperoleh pada siklus II ini, peneliti dapatkan setelah melakukan 

analisis dan refleksi pada siklus I sebelumnya dan kemudian hasil dari refleksi 

pada siklus I peneliti terapkan pada tindakan siklus II dari mulai refleksi 

perencanaan, pelaksanaan, aktivitas siswa dan hasil belajar yang dilaksanakan 

pada hari kamis tanggal 29april 2015 dari pukul 07.30 sampai dengan 08.40. 

Berikut uraian lebih jelasnya tentang paparan data siklus II: 

a. Paparan Data Perencanaan Siklus II 

Paparan data pada perencanaan siklus II ini adalah paparan data dari 

perbaikan siklus I selanjutnya peneliti dan mitra peneliti merencanakan perbaikan 

proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, sekaligus mengatasi masalah-

masalah yang muncul selama pembelajaran siklus I. Kegiatan yang dilakukan 

dalam tahap perencanaan siklus II adalah sebagai berikut: 

 

1) Peneliti memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama siklus I. 

2) Peneliti menyusun kembali rencana persiapan pembelajaran (RPP) siklus II. 

Dalam rencana pembelajaran siklus II, penelitian difokuskan pada 

kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam pembelajaran atau kinerja guru 

pada saat pembelajaran siklus I. 

3) Alokasi waktu pembelajaran 2 x 35 menit mengacu pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

4) Menyiapkan alat/media pembelajaran berupa matras untuk melakukan 

gerakan lempar cakram. 

5) Menyusun format-format observasi dan instrument pengumpul data. 

6) Guru menyusun skenario pembelajaran untuk KBM siklus II yang melihat 

pada kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada siklus II dan tetap 

mengacu pada instrument observasi kinerja guru (IPKG 1).  
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Adapun rencana yang akan dilaksanakan pada siklus II sebagai berikut: 

1) Melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis dengan hitungan 2x8 yang 

di komandoi oleh guru. 

2) Guru menjelaskan materi tentang gerakan lempar cakram yang telah dipelajari 

pada siklus I mulai dari gerakan awal, pelaksanaan dan gerakan akhir. 

3) Guru mendemonstrasikan materi lempar cakram dengan cara ceramah dan 

memberikan contoh tentang gerakan-gerakan yang harus dilakukan. 

4) Membagi siswa ke dalam 2 kelompok, perempuan dan laki-laki disatukan. 

Cara membagi kelompoknya dengan ditunjuk oleh guru, agar memudahkan 

guru untuk memantaunya. 

5) Guru membawa siswa pada materi lempar cakram dengan cara ceramah dan 

guru memberikan contoh gerakan lempar cakram kepada siswa di lapangan 

agar siswa bisa melihat dengan jelas cara yang benar tentang cara melakukan 

gerakan lempar cakram. 

6) Setiap siswa di berikan kesempatan yang sama untuk melakukan praktek 

gerakan lempar cakram di lapangan dengan panduan dari guru. 

7) Guru mendorong siswa untuk mengembangkan gerakan yang sudah 

didapatkan dengan bantuan pernyataan-pernyataan dari guru tentang gerakan 

lempar cakram yang benar. 

8) Siswa menjawab pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh guru melalui 

gerakan lempar cakram. 

9) Siswa mengembangkan gerakan lempar cakram dengan bantuan pernyataan-

pernyataan yang sudah diberikan oleh guru  dari materi yang sedang dipelajari 

dan disini siswa dituntut kreatif karena siswa yang menciptakan 

pembelajarannya sendiri dari mulai gerakan awal, inti, dan gerakan akhir 

sedangkan guru disini bertugas untuk memantau aktifitas siswa yang 

berlangsung. 

10) Melakukan Post test gerakan dasar lempar cakram di lapangan secara 

bergantian. 

Setelah dilaksanakan perencanaan siklus II di atas, didapatkan hasil 

observasi perencanaan tindakan siklus II dan hasilnya bisa dilihat pada tabel 4.17 

di halaman selanjutnya 
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Tabel 4.9 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus II 

(Tahap Perencanaan) 

NO KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN 

Penilaian Tafsiran 

4 3 2 1 
S

B 

B C K 

A PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  √    √   

2. Kejelasan rumusan  √    √   

3. Kejelasan cakupan rumusan  √    √   

4. Kesesuaian dengan kompetensi dasar √    √    

JUMLAH A 13     

PERSENTASE % 81 %     

B 
MENGEMBANGKAN DAN MENGORGANISASIKAN MATERI MEDIA 

SUMBER BELAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN 

 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran  √    √   

2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran √    √    

3. Memilih sumber belajar  √    √   

4. Memilih metode pembelajaran  √    √   

JUMLAH B 13     

PERSENTASE % 81%     

C MERENCANAKAN SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN   

1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran √    √    

2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran  √    √   

3.  Menentukan alokasi waktu pembelajaran  √    √   

4. Kesesuaian metode, materi dan tujuan pembelajaran  √    √   

5. Kesesuaian metode, materi dan peserta didik  √    √   

JUMLAH C 16     

PERSENTASE % 80%     

D 
MERENCANAKAN PROSEDUR, JENIS DAN MENYIAPKAN ALAT 

PENILAIAN 

        

        

1. Menentukan proses dan jenis penilaian √    √    

2. Membuat alat penilaian  √    √   

3. Menentukan kriteria penilaian  √    √   

JUMLAH D 10     

PERSENTASE % 83 %     

E TAMPILAN DOKUMEN RENCANA PEMBELAJARAN   

1. Kebersihan dan kerapihan √    √    

2. Penggunaan bahasa tulis  √    √   

JUMLAH E 7     

PERSENTASE % 87 %     

SKOR TOTAL IPKG 1 

A +B + C + D + E 

5 

81,25+81,25+80+83,3+87,5=83% 

5   

 

 

Hasil observasi perencanaan pada tabel 4.9pada pemaparan siklus II ini 

mengalami kenaikan yang signifikan dari siklus I. Karena peneliti banyak 
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merubah perencanaan yang telah dibuat, peneliti menambahkan beberapa aktivitas 

gerak pada kegiatan inti dan format penilainan.  

Persentase siklus II  lebih jelasnya bisa diuraikan seperti ini. Dari tabel 

tersebut dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan persentase guru pada indikator 

perencanaan mencapai 83% jadi belum sampai pada target yang ditetapkan yaitu 

90%, sehingga memerlukan adanya perbaikan pada siklus selanjutnya. Kegiatan 

yang belum sesuai dengan target adalah kegiatan perumusan tujuan pembelajaran, 

persentase yang diperoleh baru 81%, lalu mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media, sumber belajar dan metode pembelajaran yang 

mencapai persentase 81%, merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

persentase yang diperoleh 80%, dan merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian yang mencapai  83% dan tampilan dokumen mencapai 

87%. 

Hasil observasi kinerja guru mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dibuat oleh peneliti sebagai guru pada siklus II mengalami peningkatan, hal 

ini terlihat dari beberapa aspek dalam komponen rencana pelaksanaan 

pembelajaran. dimulai dari perumusan tujuan pembelajaran yang dibuat oleh 

peneliti lebih terarah dan sesuai dengan materi serta tetap memenuhi ketiga aspek 

pembelajaran yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media, sumber belajar dan metode pembelajaran 

mengalami peningkatan karena penambahan media pada perencanaan siklus II 

menunjang pembelajaran gerak dasar lempar cakram. Merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran mengalami peningkatan karena perbaikan dalam siklus II 

ini dalam kegiatan inti pembelajaran. 

Jika semua  kegiatan tersebut dikonversikan dengan skala nilai yang 

ditentukan belum mencapai kriteria yang ditentukan peneliti yaitu 90%,maka 

peneliti inginkan ada peningkatan pada siklus selanjutnya. 

Berikut ini dapat terlihat dalam diagram perbandingan data awal 

perencanaan pembelajaran, siklus I dan siklus II, tertera pada diagram 4.6 
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Diagram 4.6 

Perbandingan Perencanaan siklus I Dan Hasil Perencanaan Siklus II 

 

 

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui  pada siklus I kinerja guru 

dalam perencanaan 57% dan pada siklus II hasil kinerja perencanaa meningkat 

menjadi 83%. Karena masih belum mencapai target yang telah ditentukan maka 

perencaaan pembelajaran perlu perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

b. Paparan Data Pelaksanaan Kinerja Guru Siklus II 

Data pelaksanaan kinerja guru dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 

29April 2015dari pukul 07:30 sampai dengan 08:40 yang diikuti oleh seluruh 

siswa kelas V SDN Neglasari Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

dengan jumlah siswa sebanyak 27 orang. Dalam pelaksanaan siklus II peneliti 

masih dibantu oleh guru penjaskes dan wali kelas yang bertindak sebagai mitra 

peneliti dan observer. Fokus pembelajaran pada siklus II ini adalah pada 

kekurangan yang terjadi pada siklus I yang telah direfleksi pada siklus II. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini melihatpada perencanaan 

pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya dan siklus II ini adalah sebagai 

bentuk refleksi dari siklus I yang mana banyak sekali kekurangannya, dengan 

adanya refleksi ini adalah untuk memperbaiki pelaksanaan selanjutnya. Adapun 

pelaksanaan yang dilakukan pada siklus II ini bisa dilihat sebagai berikut: 
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1) Kegiatan Awal (10 menit) 

Dalam kegiatan ini:  

a) Siswa dibariskan menjadi empat barisan kebelakang dengan disatukan 

perempuan dan laki-laki. Agar memudahkan siswa melihat dan 

mendengarkan intruksi dari guru. 

b) Mengecek kehadiran siswa dengan cara mengabsen siswa dan mencatat siswa 

yang tidak hadir. 

c) Memimpin siswa berdoa dengan komando ada di guru. 

d) Melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis dengan hitungan 2x8 yang 

di komandoi oleh guru. 

e) Menjelaskan materi tentang lempar cakram dari mulai gerakan gerakan awal, 

pelaksanaan, gerakan akhir. 

f) Mendemonstrasikan materi lempar cakram dengan cara ceramah dan 

memberikan contoh tentang gerakan-gerakan dilakukan.  

Pada kegiatan pendahuluan ini peneliti mencatat yang kemudian peneliti 

tuangkan  kedalam catatan lapangan yaitu yang ke-1 sudah ada kemajuan pada 

aktivitas siswa pada kegiatan ini seperti sudah siapnya siswa yang mau mengikuti 

pembelajaran olahraga walaupun masih ada siswa yang tidak memakai pakaian 

olahraga,  yang ke-2 sudah berkurangnya siswa yang mengobrol dan bercanda 

pada saat guru membariskan dan memimpin pemanasan tetapi masih ada beberapa 

siswa yang selalu mengajak bercanda pada saat pemanasan berlangsung. 

2) Kegiatan inti (30 menit) 

Dalam kegiatan ini, guru dan siswa : 

a) Siswa dibagi menjadi 3 kelompok, perempuan dan laki-laki disatukan. Cara 

membagi kelompoknya dengan ditunjuk oleh guru, agar memudahkan guru 

untuk memantaunya. 

b) Siswa menyimak penjelasan umum tentang gerak dasar lempar cakramdalam 

pembelajaran atletik. 

c) Guru membawa siswa pada materi lempar cakram di lapangan dengan 

memperagakan gerak dasar lempar cakram menggunakan 2 piring yang 

disatukan dan ditambahkan target. 
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d) Siswa mempraktekan gerak dasar lempar cakram dengan menggunakan dua 

piring dan sasaran target dengan melihat sebagai berikut: 

1) Sikap Awal 

a) posisi kaki kiri berada di depan dengan sedikit ditekukan 

b) Posisi badan dalam keadaan tegap 

c) Posisi memegang cakram menggunakan tangan kanan dengan posisi jari 

direnggangkan sambil memegang tepi cakram 

d) Posisi pandangan lurus kedepan 

2) Sikap Inti 

a) Pada saat gerakan melempar posisi kaki harus lurus 

b) Posisi badan ditekuk kearah belakang dan diputarkan agar mendapatkan 

ayunan yang sempurna 

c) Posisi tangan membentuk sudut lalu diayunkan 

d) Pandangan lurus kedepan 

3) Sikap Akhir 

a) Posisi kaki yang awalnya berada dibelakang sekarang berada di depan. 

b) Posisi badan membungkuk kedepan 

c) Tangan kiri di belakang dan tangan kanan berada berada di depan 

d) Pandangan lurus ke depan. 

e) Setiap siswa di berikan kesempatan yang sama untuk melakukan praktek 

lempar cakram di lapangan dengan panduan dari guru. 

f) Guru mendorong siswa serta memberikan kebebasan untuk melakukan gerak 

dasar lempar cakram secara berulang-ulangdan bebas tanpa keluar dari materi 

yang sudah dipelajari. 

g) siswa dituntut kreatif karena siswa yang menciptakan danmengembangkan 

pembelajarannya sendiri dari mulai gerakan awal, inti, dan gerakan akhir. 

Sedangkan guru disini bertugas untuk memantau aktivitas siswa yang 

berlangsung apakah ada peningkatan atau tidak. 

Pada kegiatan inti berlangsung peneliti juga menuangkan beberapa aktivitas 

siswa kedalam catatan lapangan yang dianggap perlu diperbaiki pada siklus 

selanjutnya yaitu masih ada beberapa siswa yang bercanda pada saat kegiatan 

berlangsung dan ada beberapa siswa yang kurang semangat dan percaya diri 

dalam mengikuti aktivitas belajar mengajar.  
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3) Kegiatan akhir (10 menit) 

a) Post test gerakan dasar lempar cakram di lapangan. 

b) Siswa dikumpulkan dan guru memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan 

gerakan lempar cakram dari mulai gerakan awal, pelaksanaan dan gerakan 

akhir. 

c) Melakukan pelemasan/pendinginan 

Catatan  lapangan yang muncul pada kegiatan akhir ini adalah  pada 

aktivitas tes lempar cakram di lapangan, ada beberapa siswa pada saat melakukan 

lempar cakram  mengalami kesulitan dalam melakukan sikap akhir atau setelah 

melempar, siswa selalu ingin cepat melakukan gerakan akhir ini mengakibatkan 

banyak arah cakram yang tidak selalu benar lemparannya. Tetapi ada beberapa 

siswa yang sudah bagus dalam melakukan lempar cakram sehingga banyak 

peningkatan dalam hasil belajarnya, itu karena siswa tersebut benar-benar dalam 

melakukan kegiatan dan memperhatikan guru pada saat penjelasan materi atau 

dalam memepragakan materinya. Jika siswa sudah menunjukkan hasil belajar 

yang bagus dari sebelumnya bisa kita apresiasikan dengan memuji dia dan 

memberi motivasi kepada siswa yang lainnya yang belum menunjukkan hasil 

belajar yang bagus dari sebelumnya. Dengan cara memotivasi siswa agar lebih 

baik lagi itu bisa membuat mereka terpacu untuk lebih memperhatikan atau 

bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Berikut ini adalah hasil observasi terhadap pelaksanaan tindakan siklus II 

berikut ini di tabel 4.10 
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Tabel 4.10 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus II (Tahap Pelaksanaan) 
 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
Penilaian Tafsiran 

4 3 2 1 SB B C K 

A PRA PEMBELAJARAN  

1. Kesiapan sarana, prasarana, alat dan media  √    √    

2. Memeriksa kesiapan siswa  √    √   

JUMLAH A 7     

PERSENTASE % 87%     

B MEMBUKA PEMBELAJARAN  

1. Melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan √    √    

2. 
Menyampaikan komponen tujuan yang akan dicapai dan  

rencana kegiatan 
 √   

 √   

JUMLAH B 7     

PERSENTASE % 87%     

C. MENGELOLA I NTI PEMBELAJARAN  

1. 
Memberi petunjuk dan contoh gerakan yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

√    
√    

2. Menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan anak  √    √   

3. Melakukan komunikasi verbal, visual, dan praktek  √    √   

4. Mengkondisikan dan menjaga ketertiban siswa  √    √   

5. Memantapkan penguasaan keterampilan gerak √    √    

JUMLAH C 17     

PERSENTASE % 85%     

D. 
MENDEMONTRASIKAN KEMAMPUAN KHUSUS DALAM 

PEMBELAJARAN PENJAS 
 

1. Merangkai gerakan √    √    

2. 
Memberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa mengembangkan 

aktifitas gerak 
√    

√    

3. Membingbing siswa melakukan gerak dan aktivitas  √    √   

4. Memberikan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan  √    √   

5. Pengunaan media dan alat pembelajaran  √    √   

JUMLAH D 17     

PERSENTASE % 85%     

E. MELAKUKAN EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR  

1. Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran  √    √   

2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran √    √    

JUMLAH E 7     

PERSENTASE % 87%  

F. KESAN UMUM KINERJA GURU/CALON GURU  

1. Keefektifan proses pembelajaran √    √    

2. Penampilan guru pada pembelajaran  √    √   

JUMLAH F 7     

PERSENTASE %  87%     

SKOR TOTAL IPKG 2 

 

 

A+B+C+D+E+F = 86% 

6 
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Berdasarkan tabel 4.10 hasil kinerja guru pelaksanaan pada siklus II 

mengalami kenaikan dari siklus I. Berdasarkan data hasil kinerja guru (tahap 

pelaksanaan). Tabel dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan persentase guru 

sudah mencapai 86% jadi belum sampai pada target yang ditetapkan, yaitu 90%. 

Dapat dideskripsikan, bahwa aspek yang belum mencapai target adalah pra 

pembelajaran dengan persentase 87%, membuka pembelajaran dengan persentase 

87%, mengelola inti pembelajaran dengan persentase 85%, mendemontrasikan 

kemampuan khusus dalam pembelajaran penjas dengan persentase 85%, 

melakukan evaluasi proses dan hasil belajar dengan persentase 87%, dan kinerja 

guru dengan persentase 87%.  Maka dengan hasil pelaksanaan tersebut dinyatakan 

harus ada perbaikan pada siklus selanjutnya.Berikut adalah perbandingan hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran pada siklus II.  

 

Diagram 4.7 

Perbandingan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

 

 

 Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui peningkatan kinerja guru 

dalam melaksanakan pembelajaran dari mulai data awal, siklus I, dan siklus II. 

Pada siklus I kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran 63% dan pada siklus 

II meningkat menjadi 87%.  
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Dari data di atas terlihat terjadi peningkatan pada siklus II, namun masih 

jauh dibawah target yang telah ditentukan maka pelaksanaan pembelajaran harus 

mengalami perbaikan di siklus selanjutnya. 

 

c. Paparan Data Pelaksanaan Aktivitas Siswa Siklus II 

Data pelaksanaan aktivitas siswa didapatkan setelah peneliti melakukan 

tindakan siklus II, yang mana pelaksanaan aktivitas siswa pada siklus II ini adalah 

hasil dari refleksi siklus I sebelumnya. Pada siklus II ini aktivitas siswa sudah 

mulai meningkat dibandingkan pada siklus I sebelumnya. Contoh kecilnya setelah 

melakukan aktivitas gerak siswa sangat sulit sekali untuk dikondisikan tetapi 

setelah semua itu dilakukan refleksi pada siklus II aktivitas siswa mengalami 

perubahan yang sangat signifikan. 

Adapun yang harus di perbaiki pada siklus selanjutnya yaitu pada saat tes 

akhir lempar cakram  banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam sikap akhir, 

ini disebabkan setelah siswa melakukan awalan, gerakan melempar dengan  benar 

tetapi pada saat mau melakukan gerakan akhir siswa selalu ingin langsung selesai 

dengan cepat maka banyak siswa yang sikap akhirnya belum benar. Adapun hasil 

tabel pelaksanaan aktivitas siswa pada siklus II sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
 

No Nama Siswa Aspek yang di Observasi 

S
k

o
r 

Keterangan 

Semangat Percaya diri Disiplin 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 B C K 

1 Ahmad Fajar M   √   √   √ 9 √   

2 Ahmad Rifai   √   √  √  8 √   

3 Aldi Maulana   √   √  √  8 √   

4 Angga Ruliana N   √  √    √ 8 √   

5 Caca Sahrul N   √   √   √ 9 √   

6 DadangAbdul S   √   √   √ 7 √   

7 Dede Aminudin  √    √   √ 8 √   

8 Destia Pramugita  √   √    √ 6  √  

9 Desti Fauziah  √    √   √ 8 √   

10 Fitri Laelatul M   √   √  √  8 √   

11 Hesti Siti H  √   √   √  6  √  

12 Hilda Hoerunisa   √  √    √ 8 √   

13 Hisna Umul K  √   √    √ 8 √   

14 Indriagani Mega P   √  √    √ 9 √   

15 Ilyas Murodi   √   √   √ 8 √   

16 Kokom Mardiah   √   √  √  8 √   

17 M. Asyfa Khoerita   √  √   √  7 √   

18 Moch Andrian P   √  √    √ 8 √   

19 M Rizki N   √  √    √ 8 √   

20 Resti Agustin  √    √  √  7 √   

21 Rita Ramadani   √  √    √ 8 √   

22 Rizka Nursopari  √    √  √  7 √   

23 Rohmat   √ √    √  6  √  

24 Rini Herling  √   √   √  6  √  

25 Ulfa Umul   √  √    √ 8 √   

26 Yayan Taryana   √  √    √ 8  √   

27 Zidan Anugrah   √  √    √ 8 √   

Jumlah 0 8 19 1 14 12 0 13 14  23 4%  

Persentase (%) 0% 30
% 

70
% 

4% 52
% 

44
% 

0% 48
% 

52
% 

 85% 15% 0% 
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Keterangan :    Kategori Baik (B) dengan jumlah skor antara 8-9 

                      Kategori Cukup (C) dengan jumlah skor antara 6-7 

                      Kategori Kurang (K) dengan jumlah skor antara 3-5. 

 

Dari keterangan tabel 4.11 dapat dijelaskan persentase hasil observasi 

aktivitas siswa selamaproses pembelajaran pada siklus II. Dari tabel tersebut dapat 

dijelaskan bahwa untuk aspek semangat, terdapat19 siswa  mencapai kriteria baik 

(70%), 8 siswa mencapai kriteria cukup (30%), dan0 siswa mencapai kriteria 

kurang (0%).Kemudian untuk aspek Percaya diri, 12Siswa  mencapai kriteria baik 

(44%), 14siswa mencapai kriteria cukup (52%), dan1siswa mencapai kriteria 

kurang (4%).Dan untuk aspek Disiplin, 14siswa  mencapai kriteria baik 

(52%),13Siswa mencapai kriteria cukup (48%), dan0Siswa mencapai kriteria 

kurang (0%). 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa perlu ditingkatkan pada kriteria baik 

supaya mencapai target yang di tetapkan yaitu 90%, sehingga perlu perbaikan 

pada siklus III. 

Walaupun terjadi peningkatan aktivitas siswa pada siklus II, dengan hasil 

tersebut, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan pada kriteria baik supaya 

mencapai target yang telah di tetapkan, berikut dapat terlihat perbandingan 

aktivitas siswa di siklus II pada diagram 4.8 di bawah ini:  
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Diagram 4.8 

Perbandingan Hasil Aktivitas Siswa Siklus I Dan Siklus II 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui aktivitas siswa belum 

mencapai target yang diinginkan oleh peneliti yaitu 90%. Dari siklus I ada 

pengurangan signifikan di tafsiran Kurang, pada siklus I tafsiran Kurang 

mendapat persentase 8%, Cukup 37%, Baik 55% dan pada siklus II untuk tafsiran 

Kurang sama seperti pada siklus yaitu 0%, tafsiran Cukup hanya 37% dan untuk 

tafsiran Baik mengalami sedikit peningkatan menjadi 55%. Jadi aspek yang 

signifikan terlihat jelas adalah tafsiran Kurang, dari data awal sampai siklus II 

berkurang ini artinya siswa sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik 

meskipun itu belum mencapai tearget yang ditentukan oleh peneliti. Jadi aktivitas 

siswa pada siklus II ini belum optimal maka harus ada perbaikan pada siklus 

selanjutnya agar bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh peneliti. 
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d. Paparan Data Hasil Belajar Siklus II 

Berdasarkan data hasil belajar lempar cakram pada siklus II ini mengalami 

peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan siklus I , data  hasil belajar ini 

dilaksanakan pada siklus II setelah siswa mendapat perlakuan pada  pembelajaran 

siklus II ini sendiri adalah  hasil analisis dan refleksi pada siklus I sebelumnya. 

Metode yang diterapkan pada pelakuan penelitian ini adalah media modifikasi alat 

dan bermain yang peneliti terapkan dalam perencanaan pembelajaran  sehingga 

ada perubahan pada hasil beajarTanjungsiang Kabupaten Subang. 

Data hasil belajar lempar cakram siswa kelasVpeneliti peroleh setelah 

peneliti melakukan tes lempar cakram pada akhir pelakuan siklus II, tujuan 

dilaksanakan  tes ini untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau tidak setelah 

mendapatkan perlakuan pada siklus II dengan  penerapan metode modifikasi alat 

pada proses pembelajarannya. Data hasil lempar cakram  ini bisa dilihat pada tabel 

4.12berikut: 
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Tabel 4.12 

Data Hasil Tes Belajar Lempar Cakram Siklus II 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang di Nilai 

S
k

o
r 

 N
il

ai
 

Keteranga

n 

Sikap Awal Gerakan Inti Sikap Akhir 
T BT 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 Ahmad Fajar M  
  √   √  √  8 

88 √  

2 Ahmad Rifai 
 √    √  √  7 

77 √  

3 Aldi Maulana 
  √   √  √  8 

88 √  

4 Angga Ruliana N 
 √   √   √  6 

66  √ 

5 Caca Sahrul N 
  √   √  √  8 

88 √  

6 DadangAbdul S 
  √  √  √   6 

66  √ 

7 Dede Aminudin 
  √  √   √  7 

77 √  

8 Destia Pramugita 
 √    √   √ 8 

88 √  

9 Desti Fauziah 
 √    √   √ 8 

88 √  

10 Fitri Laelatul M 
  √   √  √  8 

88 √  

11 Hesti Siti H 
 √   √  √   5 

55  √ 

12 Hilda Hoerunisa 
 √   √    √ 7 

77 √  

13 Hisna Umul K 
  √  √   √  7 

77 √  

14 Indriagani Mega P  
  √   √  √  8 

88 √  

15 Ilyas Murodi 
  √   √  √  8 

88 √  

16 Kokom Mardiah 
 √    √   √ 8 

88 √  

17 M. Asyfa Khoerita 
 √   √   √  6 

66  √ 

18 Moch Andrian P 
  √   √ √   7 

77 √  

19 M Rizki N 
  √   √  √  8 

88 √  

20 Resti Agustin 
  √  √   √  7 

77 √  

21 Rita Ramadani 
 √   √   √  7 

77 √  

22 Rizka Nursopari 
 √    √   √ 8 

88 √  

23 Rohmat 
 √  √   √   4 

44  √ 

24 Rini Herling 
 √   √    √ 7 

77 √  

25 Ulfa Umul 
√   √   √   3 

33  √ 

26 Yayan Taryana 
  √  √   √  7 

77 √  

27 Zidan Anugrah 
  √  √   √  7 

77 √  

Jumlah 1 12 14 2 12 13 5 16 6 276 - 21 6 

Persentase (%) 4 44 52 7 44 49 18 60 22    78 22 
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Dari data tabel 4.12 di atas tentang persentase kemampuan siswa dalam 

melakukan lempar cakram melalui penerapan media modifikasi pada siklus II ini 

mengalami kenaikan dibandingkan dengan siklus I. Hal ini terlihat pada tabel di 

atas siswa yang tuntas mencapai 21 siswa dengan persentase 78% dan yang  tidak 

tuntas yaitu 6 siswa dengan persentase 22%.  

Pada sikap awalan, terlihat 1 siswa (4%) mendapat skor 1, 12 siswa (44%) 

skor 2, 14Siswa (52%) mendapat skor 3, pada inti terdapat 2 orang siswa (7%) 

mendapat skor 1, 12 orang siswa (44%) mendapat skor 2, 13 siswa (49%) 

mendapat skor 3, dan  Pada Akhir,terlihat 5 siswa (18%) mendapatkan skor 1, 16 

siswa (60%) mendapatkan skor 2, 6 siswa (22%) mendapatkan skor 3.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan media 

modifikasi alat dan bermainterlihat adanya perubahan berupa peningkatan 

kemampuan siswa dalam melakukan lempar cakram. Apabila dibandingkan antara 

siklus I dan siklus II , siklus II mengalami peningkatan pada hasil belajar siswa 

tetapi secara keseluruhan siklus II  ini belum mencapai target yang direncanakan 

oleh peneliti, maka harus ada perbaikan pada siklus selanjutnya.

 
Untuk itu hasil belajar siswa perlu mengalami perbaikan di siklus 

berikutnya dan untuk melihat perbandingan antara pencapaian hasil belajar siswa 

pada siklus II dengan target yang telah ditentukan dapat dilihat pada diagram 4.9 

 

Diagram 4.9 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

 

26%

48%

78%74%

52%

22%

90%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Data Awal Siklus I Siklus II Target

Tuntas

Tidak 
Tuntas



 

82 
 

 

Berdasarkan diagram 4.9 di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa 

pada siklus II yaitu 21 siswa atau 78% yang tuntas dalam pembelajaran dan 6 

siswa atau 22% masih belum tuntas. Maka dapat disimpulkan, bahwa dengan 

menerapkan media modifikasi cakram ini telah adanya peningkatan dibandingkan 

siklus I. Namun demikian masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, 

karena belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 90% maka 

pembelajaran harus mengalami perbaikan di siklus III. 

 

e. Analisis dan Refleksi 

Adapun hasil analisis mengenai pembelajaran pada siklus II dengan 

menerapkan media modifikasi alat pada pembelajaran gerak dasar lempar cakram, 

maka peneliti memperoleh beberapa temuan yang perlu di perhatikan pada siklus 

selanjutnya. Dari paparan data yang telah dijelaskan, maka analisis siklus II 

sebagai berikut 

1) Analisis dan Refleksi Siklus II 

a) Analisis perencanaan siklus II 

Analisis siklus II terhadap perencanaan pembelajaran sudah sangat baik ini 

terlihat dari adanya peningkatan dibandingkan dengan siklus I, adapun masalah 

yang timbul pada prencanaan adalah tentang sulitnya menjalankan skenario 

pembelajaran yang sudah direncanakan ada saja yang harus ditambah atau 

dikurangi pada saat pelaksanaannya karena terkait tentang tingkah laku anak yang 

selalu bercanda dan mengobrol walaupun tidak semuanya seperti itu.  Adapun 

rekapitulasi nilai yang diperoleh dapat dilihat pada tabel  4.13di bawah ini: 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi Hasil Perolehan PerencanaanSiklus II 

No Aspek yang di amati 
Persentase 

Siklus I Siklus II Target 

1 Perumusan tujuan pembelajaran lempar cakram 50% 81% 90% 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi media sumber balajar 

dan metode pembelajaran lempar cakram 
56% 81% 90% 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran lempar cakram 60% 80% 90% 

4 Merencanakan  prosedur, jenis dan  menyiapkan alat penilaian 58% 83% 90% 

5 Tampilan dokumen  rencana pembelajaran 62% 87% 90% 

Persentase  57 83% 90% 
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Pada tabel 4.13 dapat dilihat persentase perencanaan pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada tindakan siklus II menyangkut dari tabel tersebut dapat 

dijelakan bahwa secara keseluruhan persentase hasil observasi perencanaan 

pembelajaran yang sudah dilakukan pada tindakan siklus II adalah sebesar 83%.  

Dengan demikian, perencanaan pembelajaran guru pada tindakan siklus II ini 

belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 90%, sehingga perlu adanya 

perbaikan pada seluruh aspek perencanaan pembelajaran tindakan siklus 

berikutnya. 

b) Refleksi perencanaan siklus II 

Pada dasarnya perencanaan pada siklus II ini sudah baik dan mengalami 

kenaikan yang signifikan dari siklus sebelumnya, namun belum mencapai target 

yang ditentukan sebesar 90%. Jadi masih harus ada perbaikan pada siklus 

selanjutnya agar bisa mencapai target yang diharapkan, maka refleksi yang harus 

di perbaiki pada siklus selanjutnya adalah merencanakan perumusan tujuan 

pembelajaran, mengembangkan dan mengorganisasikan materi media sumber 

balajar dan metode pembelajaran,  merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

dan menyiapkan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian harus diperjelas 

lagi perintahnya agar bisa melaksanakan pelaksanaan yang terarah dan 

terprogram. 

2) Analisis dan Refleksi Pelaksanaan Kinerja Guru Siklus II 

a) Analisis Pelaksanaan siklus II 

Analisis pelaksanaan siklus II dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan 

kegiatan berlangsung, pada siklus II ini pelaksanaan kinerja guru mengalami 

kenaikan dibandingkan pada siklus I, pelaksanaan yang dilakukan pada siklus II 

ini sudah cukup baik hal ini terbukti sudah ada peningkatan pada pelaksanaannya. 

Adapun kekurangan pada pelaksanaan siklus II ini yaitu masih adanya siswa yang 

bercanda dan  mengobrol pada saat pelaksanaan belajar mengajar. Di bawah ini 

bisa dilihat hasil paparan data pelaksanaan pada siklus II pada tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 

Rekapitulasi Hasil Perolehan Pelaksanaan Siklus II 

 

Berdasarkan hasil persentasi tabel 4.14pelaksanaan pada siklus II 

mengalami kenaikan dari siklus I yang signifikan berdasarkan data hasil kinerja 

guru (tahap pelaksanaan). Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa secara 

keseluruhan persentase guru sudah mencapai 86 % jadi belum sampai pada target 

yang ditetapkan, yaitu 90%. 

b) Refleksi Pelaksanaan Siklus II 

Dalam refleksi ini guru harus meningkatkan beberapa aspek pelaksanaan 

di atas, terutama guru lebih mempersiapkan cara membuka pembelajaran, 

mengelola inti pembelajaran, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran penjas lebih jelas lagi dan melaksanakan evaluasi dan hasil belajar. 

Dari analisis siklus II di atas, jelas bahwa aspek pelaksanaan pembelajaran lempar 

cakram melalui penerapan media modifikasi cakram diperlukan perhatian dalam 

hal ini memang sangat terkait dengan perencanaan dan kinerja guru terutama 

untuk kinerja pada kegiatan inti yang memang berhubungan langsung dengan 

kegiatan pembelajaran lempar cakram.  

Berikut paparan kegiatan refleksi guna sebagai acuan dalam merencanakan 

dan pelaksanaan siklus III. 

 

 

No Aspek Yang di Amati 

Persentase 

Siklus 

I 

Siklus 

II 
Target 

1 Pra pembelajaran lempar cakram 62% 87% 90% 

2 Membuka pembelajaran lempar cakram  62% 87% 90% 

3 
Mengelola inti pembelajaran lempar 

cakram 

55% 85% 90% 

4 
Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran penjas 

60% 85% 90% 

5 Melaksanakan evaluasi dan hasil belajar 62% 87% 90% 

6 Kesan umum kinerja guru 75% 87% 90% 

Persentase  63% 86% 90% 
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(1) Pada kegiatan awal pembelajaran, guru hendaknya memberikan motivasi dan 

melakukan apersepsi dengan memberikan wawasan yang menarik seputar 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram. 

(2) Pada kegiatan inti pembelajaran guru hendaknya memberikan koreksi secara 

khusus maupun secara umum pada saat proses pembelajaran dan memberikan 

penguatan kepada siswa tentang gerak dasar lempar cakram.  

(3) Di kegiatan akhir sebaiknya menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan 

dan menggunakan waktu yang tersedia dalam kegiatan belajar mengajar. 

(4) Metode bermain/berlomba bagi siswa sangat membantu dalam mensiasati   

kejenuhan dalam belajar. 

3) Analisis dan refleksiAktivitas Siswa Siklus II 

a) Analisis tindakan aktivitas siswa siklus II 

Pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) sedang berlangsung yang 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pada siklus II ada beberapa aktivitas 

siswa yang dianggap  mengganggu pelaksanaan pembelajaran yaitu ada beberapa 

siswa yang mengajak mengobrol dan bercanda teman yang lainnya, ada beberapa 

siswa yang keliatan kurang semangat dan percaya diri dalam mengikuti aktivitas 

belajar mengajar. Maka hal ini yang mengakibatkan ada beberapa siswa yang 

tidak tuntas dalam melaksanakan tes. 

Adapun persentase paparan data pelaksanaan aktivitas siswa siklus II bisa 

dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No Tindakan Hasil 

Aspek Yang Dinilai 
Total Target 

Semangat Percaya diri Disiplin 

B C K B C K B C K B C K B 

1. Siklus 1 

Jumlah Siswa 15 11 1 7 20 - 15 9 3 15 10 2 

90% 

Persentase 

5
5
%

 

4
1
%

 

4
%

 

2
6
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2. Siklus II 

Jumlah Siswa 19 8 - 12 14 1 14 13 - 23 4 - 

90% 

Persentasi 
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Dari tabel 4.15tersebut dapat dijelaskan bahwa pada siklus I aspek 

Semangat untuk kriteria Baik terdapat 15 Siswa (55%), 11 Siswa mencapai 

kriteria Cukup (41%), 1 Siswa mencapai kriteria Kurang (4%). Untuk aspek 

percaya diri di dalam kriteria Baik terdapat 7 siswa (26%), 20 Siswa mencapai 

kriteria Cukup (74%), 1 Siswa mencapai Kriteria Kurang (0%). Untuk aspek 

Disiplin terdapat 15 siswa mencapai kriteria Baik (55%), 9 siswa mencapai 

kriteria Cukup (34%), 3 siswa mencapai kriteria Kurang (11%). Dan siklus II 

aspek semangat terdapat 19 siswa mencapai kriteria Baik (70%), 8 siswa 

mencapai kriteria Cukup (30%), 0% untuk kriteria kurang, untuk aspek percaya 

diri terdapat 12 siswa mencapai kriteria Baik (44%), 14 siswa mencapai kriteria 

Cukup (52%), 1 siswa mencapai kriteria Kurang (4%) dan untuk aspek Disiplin 

terdapat 14 siswa mencapai kriteria baik (52%), 13 siswa mencapai kriteria Cukup 

(48%), dan 0% siswa untuk kriteria Kurang. 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa perlu ditingkatkan pada kriteria baik 

supaya mencapai target yang di tetapkan, sehingga perlu perbaikan pada siklus III. 

b) Refleksi tindakan aktivitas siswa siklus II 

Dari hasil analisi pelaksanaan aktivitas siswa di atas  peneliti melakukan 

refleksi bahwa harus ada perbaikan pada perlakuan siklus selanjutnya agar bisa 

meningkatkan aktivitas belajar siswa minimal siswa mendapatkan nilai baik dan 

cukup. Refleksi untuk siklus selanjutnya peneliti harus bisa lebih menonjolkan 

lagi aspek-aspek yang dinilai dalam proses belajar mengajarnya dan lebih teliti 

lagi terhadap aktivitas siswa pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) 

berlangsung.  
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4) Analisis dan Refleksi Hasil Belajar Siklus II 

a) Analisis hasil belajar siklus II 

Dari hasil tes yang diperoleh pada siklus II  mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I yang diperoleh, meskipun kenaikannya tidak terlalu 

signifikan tetapi pembelajaran lempar cakram melalui penerapan media 

modifikasi alat dan bermainyang dijadikan pemecahan masalah untuk 

meningkatkan pembelajaran lrmpar cakram sangat berhasil, untuk 

memaksimalkan  peningkatan hasil tersebut perlu adanya peningkatan latihan agar 

siswa mampu melakukannya dengan lebih baik. Adapun kesulitan yang dihadapi 

pada saat tes lempar cakram siklus II ini adalah pada saat melakukan gerakan 

akhir lempar cakram ada beberapa siswa pada saat melakukan gerakan akhir 

lempar cakram mengalami kesulitan dalam melakukan sikap akhir, siswa pada 

saat melakukan gerakan akhir selalu ingin cepat selesai dan melempar sejauh-

jauhnya dan hal ini mengakibatkan banyak siswa yang tidak tepat berdirinya pada 

saat gerakan akhir. 

 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

No Tindakan Jumlah siswa Tuntas Persentase Tidak Tuntas Persentase 

1 Data awal 27 7 26 % 20 74% 

2 Siklus I 27 13 48% 14 52% 

3 Siklus II 27 21 78 % 6 22% 

 

Dilihat dari rekapitulasi hasil lempar cakram pada siklus II tabel 4.16, 

bahwa telah adanya peningkatan 3 siswa dari siklus I yang tuntas. Pada siklus II 

ini hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan, ini bisa dilihat 

pada tabel di atas. Pada data awal tes lempar cakram yang tuntas hanya 7 siswa 

dari jumlah 27 siswa, setelah mendapatkan perlakuan di siklus I  siswa yang 

tuntas melakukan tes lempar cakram sebanyak 13 siswa dari jumlah 27 siswa dan 

pada siklus II setelah melakukan analisis dan refleksi pada siklusIdan 

memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi pada siklus I maka hasil tes 

lempar cakram  pada siklus II ini mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 21 

siswa  tuntas dalam tes lempar cakram. 
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Namun harus ada perbaikan lagi untuk siklus selanjutnya, ini dikarenakan 

belum tercapainya target yang direncanakan oleh peneliti. Adapun diagram hasil 

lempar cakram  bisa dilihat di diagram 4.10 berikut: 

 

Diagram 4.10 

Perbandingan Hasil Lempar Cakram Data Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

b). Refleksi hasil belajar siklus II 

Hasil belajar siklus II sudah cukup baik namun masih belum tercapainya 

target ketuntasan yang direncanakan maka harus ada perbaikan pada siklus III dan 

refleksi untuk siklus III ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa. 

Setelah menganalisis hasil belajar siswa di temukan ada permasalah yang 

muncul pada tes lempar cakram  pada sikap akhir, sebagian siswa pada saat 

melakukan gerakan akhir siswa tidak langsung diam terlebih dahulu tapi 

kebanyakan siswa ingin langsung berlari  ini mengakibatkan siswa tidak 

mendapatkan lemparan yang baik. Maka refleksi untuk permasalah ini adalah 

harus memperbaiki kegiatan inti merubah kegiatan ke arah gerakan akhir dengan 

berusaha mengikuti gerakan seperti seharusnya. 
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3. Paparan Data Tindakan Siklus III 

Data yang diperoleh pada siklus II ini, peneliti dapatkan setelah melakukan 

analisis dan refleksi pada siklus II sebelumnya dan kemudian hasil dari refleksi 

pada siklus II peneliti terapkan pada tindakan siklus III dari mulai refleksi 

perencanaan, pelaksanaan, aktivitas siswa dan hasil belajar yang dilaksanakan 

pada hari kamis tanggal 13Mei 2015 dari pukul 07.30 sampai dengan 08.40. 

Berikut uraian lebih jelasnya tentang paparan data siklus II: 

a. Paparan Data Perencanaan Pembelajaran siklus III 

Setelah melakukan refleksi pada siklus II, hasil aktivitas siswa sudah 

cukup bagus. Tetapi hasil pembelajaran belum sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pada siklus berikutnya 

untuk lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan gerakan lempar 

cakram. Pada siklus III ini indikator yang akan dicapai masih sama dengan 

indikator pada siklus I dan II, yaitu melakukan gerakan lempar cakram yang 

terdiri dari sikap awal, gerakan dan sikap akhir.Pada siklus III, pembelajaran 

tetap dengan waktu 2 x 35 menit, dimulai dengan penerapan media modifikasi 

alat dan permainan dalam pembelajaran lempar cakram dan dilanjutkan dengan 

tes praktik masing-masing siswa. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan siklus III adalah 

sebagai berikut: 

7) Peneliti memeriksa kembali keterangan-keterangan dan informasi data yang 

diperoleh selama siklus II 

8) Tim peneliti menyusun kembali rencana persiapan pembelajaran (RPP) siklus 

II. Dalam rencana pembelajaran siklus III, penelitian difokuskan pada 

kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam pembelajaran atau kinerja guru 

pada saat pembelajaran siklus II. 

9) Alokasi waktu pembelajaran tetap 2x35 menit mengacu pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan 

10) Menyiapkan media/alat bantu pembelajaran berupa matras untuk 

memudahkan siswa mengembangkan gerakan yang sudah dipelajarinya sesuai 

dengan yang di harapakan 

11) Menyusun format-format observasi dan instrument pengumpul data. 
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12) Guru menyusun skenario pembelajaran untuk KBM siklus III yang melihat 

pada kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada siklus III dan tetap 

mengacu pada instrument penilaian kinerja guru (IPKG 1).  

Adapun rencana yang akan dilaksanakan pada siklus III sebagai berikut: 

1) Siswa dibariskan menjadi tiga barisan kebelakang dengan disatukan 

perempuan dan laki-laki. Agar memudahkan siswa melihat dan 

mendengarkan intruksi dari guru. 

2) Mengecek kehadiran siswa dengan cara mengabsen siswa,mencatat siswa 

yang tidak hadir dan memimpin siswa untuk berdoa 

3) Melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis untuk peregangan dengan 

hitungan 2x8 yang di komandoi oleh guru untuk memancing antusias siswa. 

4) Menjelaskan materi tentang lempar cakram dari mulai gerakan sikap awal, 

pelaksanaan dan sikap akhir. 

5) Mendemonstrasikan materi lempar cakram dengan cara ceramah dan 

memberikan contoh tentang gerakan-gerakan dilakukan.  

6) Siswa di  bagi menjadi 2 kelompok, perempuan dan laki-laki disatukan. Cara 

membagi kelompoknya dengan ditunjuk oleh guru, agar memudahkan guru 

untuk memantaunya. 

7) Guru membawa siswa pada materi lempar cakram di lapangan dengan cara 

ceramah dan guru memberikan demonstrasi lempar cakram, agar siswa bisa 

melihat dengan jelas cara yang benar tentang cara melakukan gerakan lempar 

cakram. 

8) Setiap siswa di berikan kesempatan yang sama untuk melakukan praktek 

lempar cakram di lapangan dengan panduan dari guru. 

9) Guru mendorong siswa untuk mengembangkan gerakan yang sudah 

didapatkan dengan bantuan komando-komando dari guru tentang cara 

melakukan lempar cakram. 

10) Siswa mengembangkan gerakan lempar cakram menggunakan bantuan 

komando yang diberikan oleh guru dan dijawab dengan gerakan dari siswa.  

11) Guru memotivasi siswa untuk melakukan tahap gerakan yang sudah dipelajari 

seperti gerakan awal, pelaksanaan dan gerakan akhir di lapangan. 
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Setelah dilaksanakannya perencanaan siklus III di atas, didapatkan hasil 

observasi perencanaan tindakan siklus III dan hasilnya bisa dilihat pada tabel 4.17 

di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Data Hasil Observasi Perencanaan Pembelajaran Siklus III 

NO KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN 

Penilaian Tafsiran 

4 3 2 1 
S

B 
B C K 

A PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran √    √    

2. Kejelasan rumusan √    √    

3. Kejelasan cakupan rumusan  √    √   

4. Kesesuaian dengan kompetensi dasar √    √    

JUMLAH A 15     

PERSENTASE % 94 %     

B 
MENGEMBANGKAN DAN MENGORGANISASIKAN MATERI 

MEDIA SUMBER BELAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN 
 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran √    √    

2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran  √    √   

3. Memilih sumber belajar √    √    

4. Memilih metode pembelajaran √    √    

JUMLAH B 15     

PERSENTASE % 94%     

C MERENCANAKAN SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN   

1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran √    √    

2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran √    √    

3.  Menentukan alokasi waktu pembelajaran √    √    

4. Kesesuaian metode, materi dan tujuan pembelajaran √    √    

5. Kesesuaian metode, materi dan peserta didik  √    √   

JUMLAH C 19     

PERSENTASE % 95 %     

D 
MERENCANAKAN PROSEDUR, JENIS DAN MENYIAPKAN 

ALAT PENILAIAN 

        

        

1. Menentukan proses dan jenis penilaian  √    √   

2. Membuat alat penilaian √    √    

3. Menentukan kriteria penilaian √    √    

JUMLAH D 11     

PERSENTASE % 97 %     

E TAMPILAN DOKUMEN RENCANA PEMBELAJARAN   

1. Kebersihan dan kerapihan √    √    

2. Penggunaan bahasa tulis √    √    

JUMLAH E 8     

PERSENTASE % 100 %     

SKOR TOTAL IPKG 1A +B + C + D + E 

5 

94+94+95+97+100=  95% 

5 
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Persentase yang didapat pada hasil observasi perencanaan tindakan dalam 

komponen rencana pembelajaran perumusan tujan pembelajaran adalah 95%. 

Komponen perumusan tujuan pembelajaran adalah 94%, mengembangkan dan 

mengelola dan mengorganisasikan materi media sumber belajar dan metode 

pembelajran adalah 94%. Untuk komponen merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran adalah 95%. Untuk komponen merencanakan prosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian adalah 92%. Dan untuk komponen tampilan dokumen 

rencana pembelajaran adalah 100%. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil data observasi perencanaan 

tindakan siklus III ini, secara keseluruhan persentase perencanaan kinerja guru 

sudah mencapai 95% dan sudah mencapai target yang peneliti tetapkan yaitu 90%. 

Dengan demikian kegiatan perencanaan pada siklus III tidak memerlukan lagi 

perbaikan dan harus dipertahankan. Berikut ini dapat terlihat dalam diagram 

perbandingan data awal perencanaan pembelajaran, siklus I, siklus II, dan siklus 

III tertera pada diagram 4.11 

 

Diagram 4.11 

Perbandingan Perencanaan Pembelajaransiklus I, II,Dan Hasil Observasi 

Perencanaan Pembelajaran Siklus III 

 

 

 

Berdasarkan diagram 4.11 di atas, dapat diketahui data awal kinerja guru 

dalam perencanaan pembelajaran sebesar 42%, pada siklus I kinerja guru dalam 

perencanaan 57%, siklus II 83%% dan pada siklus III mencapai 95% .. 
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b. Paparan data pelaksanaan kinerja guru Siklus III 

Data pelaksanaan kinerja guru dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 

Mei 2015 dari pukul 07:30 sampai dengan 08.40 yang diikuti oleh seluruh siswa 

kelas V SDN Neglasari Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subangsebanyak 27 

siswa, terdiri dari 14siswa laki-laki dan 13siswa perempuan.Dalam  pembelajaran 

di siklus III ini adalah memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus II yang 

telah direfleksi pada siklus III.Pelaksanaan pembelajaran pada siklus III ini 

melihatpada perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya dan 

siklus III ini adalah sebagai bentuk refleksi dari siklus II yang masih ada 

ditemukan kekurangannya.Adapun pelaksanaan yang dilakukan pada siklus III ini 

bisa dilihat sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal (10 menit) 

Dalam kegiatan ini:  

a) Siswa dibariskan menjadi empat barisan kebelakang dengan disatukan 

perempuan dan laki-laki. Agar memudahkan siswa melihat dan 

mendengarkan intruksi dari guru. 

b) Mengecek kehadiran siswa dengan cara mengabsen siswa, mencatat siswa 

yang tidak hadir dan berdoa dengan dipimpin oleh guru. 

c) Melakukan gerakan pemanasan statis, dinamis serta gerakan lainnya yang 

berorientasi pada gerakan inti dengan hitungan 2x8 yang di komandoi guru 

d) Menjelaskan materi tentang lempar cakram dari mulai gerakan gerakan awal, 

pelaksanaan, gerakan akhir. 

e) Mendemonstrasikan materi lempar cakram dengan cara ceramah dan 

memberikan contoh tentang gerakan-gerakan dilakukan.  

Pada kegiatan pendahuluan ini peneliti mencatat yang kemudian peneliti 

tuangkan  kedalam catatan lapangan yaitu yang ke-1 sudah ada kemajuan pada 

aktivitas siswa pada kegiatan ini seperti sudah siapnya siswa yang mau mengikuti 

pembelajaran olahraga walaupun masih ada siswa yang tidak memakai pakaian 

olahraga dengan lengkap,  yang ke-2 sudah berkurangnya siswa yang mengobrol 

dan bercanda pada saat guru membariskan dan memimpin pemanasan tetapi masih 

ada beberapa siswa yang selalu mengajak bercanda pada saat pemanasan 

berlangsung. 



 

94 
 

 

2) Kegiatan inti (30 menit) 

Dalam kegiatan ini, guru dan siswa : 

a) Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, perempuan dan laki-laki disatukan. Cara 

membagi kelompoknya dengan disesuaikan menurut absen oleh guru, agar 

memudahkan guru untuk memantaunya. 

b) Siswa menyimak penjelasan umum tentang gerak dasar lempar cakramdalam 

pembelajaran atletik dengan menggunakan 3 piring seng. 

c) Guru membawa siswa pada materi lempar cakram di lapangan dengan 

memperagakan gerak dasar lempar cakram menggunakan modifikasi 3 piring 

yang disatukan dan ditambahkan sasaran target 

d) Siswa mempraktekan gerak dasar lempar cakram dengan menggunakan 3 

piring dan sasaran target dengan melihat sebagai berikut: 

(1) Sikap Awal 

(a) posisi kaki kiri berada di depan dengan sedikit ditekukan 

(b) Posisi badan dalam keadaan tegap 

(c) Posisi memegang cakram menggunakan tangan kanan dengan posisi jari 

direnggangkan sambil memegang tepi cakram 

(d) Posisi pandangan lurus kedepan 

(2) Gerakan Inti  

(a) Pada saat gerakan melempar posisi kaki harus lurus 

(b) Posisi badan ditekuk kearah belakang dan diputarkan agar mendapatkan 

ayunan yang sempurna 

(c) Posisi tangan membentuk sudut lalu diayunkan 

(d) Pandangan lurus kedepan 

(3) Sikap Akhir  

(a) Posisi kaki yang awalnya berada dibelakang sekarang berada di depan. 

(b) Posisi badan membungkuk kedepan 

(c) Tangan kiri di belakang dan tangan kanan berada berada di depan 

(d) Pandangan lurus ke depan. 

e) Setiap siswa di berikan kesempatan yang sama untuk melakukan praktek 

lempar cakram di lapangan dengan panduan dari guru. 
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f) Guru mendorong siswa serta memberikan kebebasan untuk melakukan gerak 

dasar lempar cakram secara berulang-ulangdan bebas tanpa keluar dari materi 

yang sudah dipelajari. 

g) siswa dituntut kreatif karena siswa yang menciptakan danmengembangkan 

pembelajarannya sendiri dari mulai gerakan awal, inti, dan gerakan akhir. 

Sedangkan guru disini bertugas untuk memantau aktivitas siswa yang 

berlangsung apakah ada peningkatan atau tidak. 

Pada kegiatan inti berlangsung peneliti merefleksi bahwa tidak ada yang 

perlu diperbaiki karena memang sudah mencapai peningkatan yang signifikan 

atau sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu 90% 

3) Kegiatan Akhir 

a) Siswa dibariskan kembali menjadi tiga baris 

b) Guru menjelaskan dan menyimpulkan  kembali tentang materi yang sudah 

diajarkan,  

c) Siswa melakukan pemanasan dengan dipimpin oleh guru 

 

Catatan lapangan yang di ringkas pada kegiatan akhir ini adalah pada 

aktivitas tes pembelajaran lempar cakram di lapangan telah meningkat dan 

mencapai target yang sudah ditentukan.Meskipun masih ada beberapa siswa yang 

belum percaya diri dan kurang serius, tetapi hampir sebagian besar siswa sudah 

bagus dalam melakukan lempar cakram sehingga banyak peningkatan dalam hasil 

belajarnya, itu karena siswa tersebut benar-benar dalam melakukan kegiatan dan 

memperhatikan guru pada saat penjelasan materi atau dalam memeperagakan 

materinya.Jika siswa sudah menunjukkan hasil belajar yang bagus dari 

sebelumnya bisa kita apresiasikan dengan memuji dia dan memberi motivasi 

kepada siswa yang lainnya yang belum menunjukkan hasil belajar yang bagus dari 

sebelumnya. Dengan cara memotivasi siswa agar lebih baik lagi itu bisa membuat 

mereka terpacu untuk lebih memperhatikan atau bersungguh-sungguh dalam 

kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Berikut ini adalah data hasil 

observasi penilaian terhadap pelaksanaan tindakan siklus III, sebagaimana bisa 

dilihat pada tabel 4.18 berikut : 
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Tabel 4.18 

Data Hasil Observasi Pelaksanaan Kinerja Guru Siklus III 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
Penilaian Tafsiran 

4 3 2 1 SB B C K 

A PRA PEMBELAJARAN  

1. Kesiapan sarana, prasarana, alat dan media  √    √    

2. Memeriksa kesiapan siswa √    √    

JUMLAH A 8     

PERSENTASE % 100%     

B MEMBUKA PEMBELAJARAN  

1. Melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan √    √    

2. 
Menyampaikan komponen tujuan yang akan dicapai dan  

rencana kegiatan 
√    

√    

JUMLAH B 8     

PERSENTASE % 100%     

C. MENGELOLA INTI PEMBELAJARAN  

1. 
Memberi petunjuk dan contoh gerakan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran 
√    

√    

2. Menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan anak √    √    

3. Melakukan komunikasi verbal, visual, dan praktek  √    √   

4. Mengkondisikan dan menjaga ketertiban siswa √    √    

5. Memantapkan penguasaan keterampilan gerak  √   √ √   

JUMLAH C 18     

PERSENTASE % 90 %     

D. 
MENDEMONTRASIKAN KEMAMPUAN KHUSUS DALAM 

PEMBELAJARAN PENJAS 
 

1. Merangkai gerakan √    √    

2. 
Memberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa mengembangkan 

aktifitas gerak 
 √   

 √   

3. Membingbing siswa melakukan gerak dan aktivitas √    √    

4. Memberikan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan √    √    

5. Pengunaan media dan alat pembelajaran  √    √   

JUMLAH D 18     

PERSENTASE % 90 %     

E. MELAKUKAN EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR  

1. Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran √    √    

2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran √    √    

JUMLAH E 8     

PERSENTASE % 100%     

F. KESAN UMUM KINERJA GURU/CALON GURU  

1. Keefektifan proses pembelajaran √    √    

2. Penampilan guru pada pembelajaran √    √    

JUMLAH F 8     

PERSENTASE % 100 %     

SKOR TOTAL IPKG 2 

 

A+B+C+D+E+F = 

6 

100+100+95+95+100+100 = 97% 

6 
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Berdasarkan data tabel 4.18 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 

keseluruhan aspek yang harus dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran siklus III ini, yaitu aspek pra pembelajaran dan hasil yang dicapai 

adalah 100%, Aspek yang kedua adalah membuka pembelajaran, dan dapat 

dijelaskan  bahwa semua indikator telah tercapai dengan hasil 100%. Aspek ketiga 

adalah mengelola inti pembelajaran, dengan semua indikator yang telah dicapai  

dengan hasil 90%. Aspek yang keempat mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran penjas dengan indikator yang telah dicapai dengan hasil 90%. 

Aspek yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lempar cakram 

melalui penerapan media modififikasialat dan bermain hasil yang dicapai adalah 

100%, maka semua indikator telah tercapai dan memenuhi target. Serta aspek 

yang keenam adalah kesan umum kinerja guru, semua indikator  telah tercapai, 

dan hasil yang dicapai adalah 100%. Dengan demikian semua indikator dalam 

pelaksanaan pembelajaran telah tercapai dan sesuai dengan yang diharapkan 

peneliti dengan persentase total pada kinerja guru siklus III adalah 97%, 

sedangkan target yang ditetapkan yaitu 90%, maka telah tercapainnya peningkatan 

yang signifikan. 

Berikut adalah perbandingan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran 

dari data awal, siklus I, siklus II dan siklus III yang tercantum di diagram 4.1 
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Diagram 4.12 

Perbandingan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I,II, Dan III 

 

 

 

Berdasarkan diagram 4.12 di atas, dapat diketahui peningkatan kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus III meningkat menjadi 97% 

sudah mencapai target yang telah ditentukan peneliti yaitu 90% 

c. Paparan data aktivitas siswa Siklus III 

Paparan data pelaksanaan aktivitas siswa siklus III ini adalah hasil refleksi 

dari siklus II. Pelaksanaan terhadap aktivitas siswa dilaksanakan saat proses 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram melalui penerapan media modifikasi alat 

dan aktivitas siswa pada siklus III ini sudah sangat baik ini terlihat dari 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung salah satunya adalah siswa cepat 

merespon perintah dari guru dan sudah berkurangnya aktivitas siswa yang kurang 

disiplin saat pembelajaran.  Adapun hasil observasi aktivitas siswa siklus III dapat 

dilihat pada tabel 4.19 berikut: 
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Tabel 4.19 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 
No Nama Siswa Aspek yang di Observasi 

S
k

o
r 

Keterangan 

Semangat Percaya diri Disiplin 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 B C K 

1 Ahmad Fajar M   √   √   √ 9 √   

2 Ahmad Rifai   √   √  √  8 √   

3 Aldi Maulana   √   √  √  8 √   

4 Angga Ruliana N   √  √    √ 8 √   

5 Caca Sahrul N   √   √   √ 9 √   

6 DadangAbdul S   √   √   √ 9 √   

7 Dede Aminudin  √    √   √ 8 √   

8 Destia Pramugita   √   √   √ 9 √   

9 Desti Fauziah  √    √   √ 8 √   

10 Fitri Laelatul M   √   √  √  8 √   

11 Hesti Siti H   √  √    √ 8 √   

12 Hilda Hoerunisa   √  √    √ 8 √   

13 Hisna Umul K  √    √   √ 8 √   

14 Indriagani Mega P   √   √   √ 9 √   

15 Ilyas Murodi   √  √    √ 8 √   

16 Kokom Mardiah   √   √  √  8 √   

17 M. Asyfa Khoerita   √   √  √  8 √   

18 Moch Andrian P   √  √    √ 8 √   

19 M Rizki N   √  √    √ 8 √   

20 Resti Agustin  √    √  √  7  √  

21  Rita Ramadani   √  √    √ 8 √   

22 Rizka Nursopari  √    √   √ 8 √   

23 Rohmat   √ √    √  6  √  

24 Rini Herling   √   √   √ 9 √   

25 Ulfa Umul   √  √    √ 8 √   

26 Yayan Taryana   √  √    √ 8  √   

27 Zidan Anugrah   √   √   √ 9 √   

Jumlah - 5 22 1 9 17 - 7 20  25 2% - 

Persentase (%) 0

% 

19

% 

81

% 

4

% 

33

% 

63

% 

0

% 

26

% 

74

% 

 93% 7% 0% 
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Keterangan : Kategori Baik (B) dengan jumlah skor antara 8-9 

                      Kategori Cukup (C) dengan jumlah skor antara 6-7 

                      Kategori Kurang (K) dengan jumlah skor antara 1-5 

 

Dari keterangan tabel 4.19 persentase hasil observasi aktivitas siswa 

selamaproses pembelajaran pada siklus III, tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk 

aspek semangat, terdapat 22 siswa  mencapai kriteriabaik (81%), 5 orang siswa 

mencapai kriteria cukup (19%), 0 orang siswa mencapai kriteria kurang (0%).  

Kemudian untuk aspek Percaya diri, 17siswa mencapai kriteria baik 

(63%), 9 orang siswa mencapai kriteria cukup (33%), 1 siswa mencapai kriteria 

kurang (4%). Dan untuk aspek disiplin, 20 orang siswa mencapai kriteria baik 

(74%) dan 7 siswa mencapai kriteria cukup (26%), dan untuk kriteria Kurang 

tidak ada siswa yang mencapai. 

Secara keseluruhan, aktivitas siswa sudah tidak perlu ditingkatkan karena 

sudah mencapai target yang diinginkan peneliti yaitu 90%, sehingga tidak perlu 

ada perbaikan. Berikut dapat terlihat perbandingan aktivitas siswa di siklus III 

pada diagram 4.13 di bawah ini:  

 

Diagram 4.13 

(Perbandingan Hasil Aktivitas SiswaSiklus I,II III) 

 

 

 

 

37%

15%
7%

55%

85%
93% 90%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

siklus I siklus II siklus III Target

Kurang

Cukup

Baik

target



 

101 
 

 

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui aktivitas siswa pada siklus III 

telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 93%, 

d. Paparan Data Hasil Belajar Siklus III 

Berdasarkan data hasil belajar lempar cakram pada siklus III ini 

mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan siklus I dan siklus 

II , data  hasil belajar ini dilaksanakan pada siklus III setelah siswa mendapat 

pelakuan pada metode pembelajarannya dan siklus III ini sendiri adalah hasil 

analisis dan refleksi pada siklus II.Data hasil belajar lempar cakram siswa kelas V 

SDN Neglasari Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang tabel 4.20 
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Tabel 4.20 

Hasil Tes Belajar Siswa Siklus III 

 

 

Skor ideal : 9 

 

Keterangan: x 100% 

Kriteria penilaian: 

 Jika skor siswa ≥73 maka dikatakan lulus 

 Jika skor siswa ≤73 maka dikatakan tidak lulus 

No Nama Siswa 

Aspek yang di Nilai 

S
k

o
r 

 N
il

ai
 

Keterangan 

Sikap Awal Gerakan Inti Sikap Akhir 
T BT 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 Ahmad Fajar M    √   √   √ 9 100 √  

2 Ahmad Rifai  √    √  √  7 77 √  

3 Aldi Maulana   √   √   √ 9 100 √  

4 Angga Ruliana N  √    √   √ 8 88 √  

5 Caca Sahrul N   √   √  √  8 88 √  

6 DadangAbdul S   √  √    √ 8 88 √  

7 Dede Aminudin   √   √   √ 9 100 √  

8 Destia Pramugita  √    √   √ 8 88 √  

9 Desti Fauziah   √   √  √  8 88 √  

10 Fitri Laelatul M   √   √   √ 9 100 √  

11 Hesti Siti H   √  √    √ 8 88 √  

12 Hilda Hoerunisa   √  √    √ 8 88 √  

13 Hisna Umul K   √  √   √  7 77 √  

14 Indriagani Mega P    √   √  √  8 88 √  

15 Ilyas Murodi   √   √   √ 9 99 √  

16 Kokom Mardiah  √    √   √ 8 88 √  

17 M. Asyfa Khoerita   √   √  √  8 88 √  

18 Moch Andrian P   √   √  √  8 88 √  

19 M Rizki N   √   √  √  8 88 √  

20 Resti Agustin   √  √   √  7 77 √  

21 Rita Ramadani  √   √   √  7 77 √  

22 Rizka Nursopari  √    √   √ 8 88 √  

23 Rohmat  √  √   √   4 44  √ 

24 Rini Herling  √    √   √ 7 77 √  

25 Ulfa Umul   √  √   √  7 77 √  

26 Yayan Taryana   √  √   √  7 77 √  

27 Zidan Anugrah   √   √  √  8 88 √  

Jumlah - 8 19 1 8 18 1 12 14   26 1 

Persentase (%) 
0

% 

30

% 

70

% 

4

% 

30

% 

66

% 

4

%  

44

% 

52

% 
  

96

% 
4% 
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Berdasarkanhasil tes praktik yang tercantum pada tabel 4.20, siswa tuntas 

melakukan gerak dasar lempar  cakram  adalah  sebanyak 26 siswa (96%), dan 

siswa yang belum tuntas melakukan gerak lempar cakram hanya 1 siswa (4%) 

karena faktor psikologi. 

Pada sikap awal, yang mendapatkan skor 2 (Cukup) sebanyak 8 siswa 

(30%), 19 siswa (70%) mendapat skor 3 (Baik),  Pada aspek gerakan inti terlihat 1 

siswa (4%) mendapatkan skor 1 (Kurang), 8 siswa (30%) mendapatkan skor 2 

(Cukup) dan 18 (66%) siswa mendapat skor 3 (Baik). Pada sikap akhir, terlihat 1 

orang siswa (4%) mendapatkan skor 1 (Kurang), 12 siswa (44%) mendapatkan 

skor 2 (Cukup), dan 14 siswa (52%) mendapatkan skor 3 (Baik). Hasil 

keseluruhannya adalah 26 siswa (96%) yang telah mencapai KKM, dan sisanya 1 

siswa (4%) belum mencapai KKM.

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembelajaran  gerak dasar lempar 

cakram melalui penerapan media modifikasi ini telah berhasil mencapai target, ini 

terlihat dari sudah banyak siswa yang tuntas pada tes akhir lempar cakram. 

Dengan demikian tes hasil belajar siswa pada siklus IIItidak lagi 

melakukan perbaikan melainkan harus dipertahankan, berikut dapat terlihat 

perbandingan hasil belajarsiswa di siklus III pada diagram 4.14 di bawah ini:  

 

Diagram 4.14 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I,II, III 

 

 

26%

48%

78%

96%

74%

52%

22%

4%

90%

0

20

40

60

80

100

120

Data Awal Siklus I Siklus II Siklus III Target

Tuntas

Tidak Tuntas

Target



 

104 
 

 

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa 

pada siklus III yaitu 26 siswa atau 96 % yang tuntas dalam pembelajaran dan 1 

siswa atau 4 % masih belum tuntas. Maka dapat disimpulkanbahwa penerapan 

media modifikasi alat dalam pembelajaran gerak dasar lempar cakram telah 

mencapai target yang telah peneliti tentukan.  

e. Analisis dan Refleksi 

Adapun hasil analisis mengenai pembelajaran siklus III dengan 

menerapkan media modifikasi alat pada pembelajaran gerak dasar lempar cakram, 

maka peneliti memperoleh beberapa temuan yang perlu di perhatikan. 

Dari paparan data yang telah dijelaskan, maka analisis siklus III sebagai 

berikut. 

1) Analisis dan Refleksi Siklus III 

a) Analisis perencanaan siklus III 

Paparan analisis data hasil perencanaan yang disiapkan peneliti pada siklus 

ke III. Berdasarkan tabel 4.18tentang analisis data perencanaan pembelajaran 

siklus ke III ketuntasan tercapai yaitu 96%, persentase ini dilihat dari hasil 

perencanaan yang telah disiapkanoleh peneliti semaksimal mungkin dan 

memperbaiki hal-hal yang kurang pada pembelajaran siklus II setelah dilakukan 

refleksi. 

Dalam kegiatan awal apersepsi dilakukan secara optimal dengan 

memberikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat untuk belajar gerak dasar 

lempar cakram. 

Adapun perolehan hasil perencanaan kinerja guru dapat di lihat pada tabel 

4.21 berikut: 
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Tabel 4.21 

Rekapitulasi Hasil Perolehan Perencanaan Siklus III 

No Aspek yang di amati 

Persentase 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Targ

et 

1 Perumusan tujuan pembelajaran lempar cakram 50% 81% 94% 90% 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi media 

sumber beajar dan metode pembelajaran lempar cakram 
56 % 81% 94% 90% 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran lempar 

cakram 
60% 80% 95% 90% 

4 Merencanakan  prosedur, jenis dan  menyiapkan alat 

penilaian 
58 % 83% 92% 90% 

5 Tampilan dokumen  rencana pembelajaran 62% 87% 100% 90% 

Persentase  57% 83% 95% 90% 

 

Dari tabel 4.21 dapat disimpulkan bahwa dari hasil data observasi 

perencanaan tindakan siklus III ini, secara keseluruhan persentase perencanaan 

kinerja guru sudah mencapai 95% dan sudah mencapai target yang peneliti 

tetapkan yaitu 90%. Dengan demikian kegiatan perencanaan pada siklus III tidak 

memerlukan lagi perbaikan dan harus dipertahankan.  

b) Refleksi Perencanaan Siklus III. 

Melihat hasil perencanaan yang telah mencapai target yaitu 90% pada 

siklus ke III ini, maka penelitian menyimpulkan target perencanaan kinerja guru 

telah tercapai dan tidak dilanjutkan ke siklus selanjutnya.  

2) Analisis dan Refleksi Pelaksanaan Kinerja Guru Siklus III 

a) Analisis pelaksanaan Siklus III 

Paparan analisis berdasarkan data hasil pelaksanaan dan pengamatan yang 

dilakukan pada siklus ke III, guru mengamati pelaksanaan pada saat kegiatan 

belajar mengajar sedang berlangsung yaitu banyak sekali kemajuan yang  terjadi 

terutama aktivitas siswa, siswa cepat merespon dan melaksanakan kegiatan gerak 

yang diperintahkan oleh guru walaupun ada beberapa siswa yang suka bercanda 

dan mengobrol tetapi hal ini tidak mengganggu terhadap aktivitas belajar 

mengajar.Adapun hasil rekapitulasi nilai pelaksanaan siklus III bisa dilihat pada 

tabel 4.22 sebagai berikut: 
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Tabel 4.22 

Rekapitulasi Hasil Perolehan Pelaksanaan Siklus III 

No Aspek Yang di Amati 

Persentase 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 
Target 

1 Pra pembelajaran lempar cakram 62% 87% 100% 90% 

2 Membuka pembelajaran lempar cakram 62% 87% 100% 90% 

3 
Mengelola inti pembelajaran lempar 

cakram 
55% 85% 90% 90% 

4 
Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran penjas 
60% 85% 90% 90% 

5 Melaksanakan evaluasi dan hasil belajar 62 % 87% 100% 90% 

6 Kesan umum kinerja guru 75% 87% 100% 90% 

Persentase 63% 86% 97% 90% 

Pada tabel 4.22dapat dijelakan bahwa secara keseluruhan persentase hasil 

observasi perencanaan pembelajaran pada siklus III adalah sebesar 97%. Dengan 

demikian, perencanaan pembelajaran guru pada siklus III ini telah mencapai target 

yang telah ditentukan yaitu 90%, sehingga tidak perlu adanya perbaikan 

perencanaan pembelajaran pada tindakan siklus III. 

b) Refleksi pelaksanaan 

Dengan gambaran hasil observasi diatas maka peneliti melakukan analisis 

dan melakukan refleksi bahwa kualitas pada pembelajaran pada siklus ke III 

berlangsung dengan baik, dilihat dari kinerja guru yang telah berhasil dalam 

perannya sebagai pengajar, fasilitator, motivator, dan pembimbing yang baik bagi 

siswa dalam pembelajaran gerak dasar lempar cakram. Dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran ini tidak ada yang perlu di perbaiki lagi maka tidak 

dilanjutkan ke siklus selanjutnya.  
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3) Analisis dan refleksi aktivitas siswa siklus III 

a) Analisis aktivitas siswa siklus III 

Seperti yang telah dipaparkan dalam pemaparan aktivitas siswa di atas 

bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran lempar cakram siklus III ini sudah 

sangat baik, terlihat siswa pada pelaksanaan pembelajarannya sangat antusias, 

siswa juga selalu mendengarkan intruksi dari guru dan cepat merespon apa yang 

diperintahkan oleh guru. Adapun rekapitulasi pelaksanaan aktivitas siswa pada 

siklus III bisa dilihat pada tabel 4.23 

Tabel 4.23 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

N

o 
Tindakan Hasil 

Aspek Yang Dinilai 

Total Target 

Semangat Percaya diri Disiplin 

B C K B C K B C K B C K B 

1. Siklus 1 

Jumlah Siswa 15 11 1 7 20 - 15 9 3 15 12 2 

90% 

Persentase 

5
5

%
 

4
1

%
 

4
%

 

2
6

%
 

7
4

%
 

- 

5
5

%
 

3
4

%
 

1
1

%
 

5
5

%
 

3
7

%
 

8
%

 

2. Siklus II 

Jumlah Siswa 19 8 - 12 14 1 14 13 - 23 4 - 

90% 

Persentasi 

7
0

%
 

3
0

%
 

0
%

 

4
4

%
 

5
2

%
 

4
%

 

5
2

%
 

4
8

%
 

0
%

 

8
5

%
 

1
5

%
 

0
%

 

3. 

 

Siklus III 

Jumlah Siswa 22 5 - 17 9 1 20 7 - 25 2 - 

90% 

Persentasi 

8
1

%
 

1
9

%
 

- 

6
3

%
 

3
3

%
 

4
%

 

7
4

%
 

2
6

%
 

0
%

 

9
3

%
 

7
%

 

- 

 

Data kualifikasi pada tabel 4.23 bisa dijelaskan bahwa yang mendapat 

kualifikasi baik dalam aspek semangat 22 siswa (81%) dalam aspek percaya diri 

17 siswa (63%) dan dalam aspek disiplin 20 siswa (74%) sedangkan yang 

mendapat kualifikasi cukup dalam aspek semangat 5 siswa (19%), dalam aspek 

Percaya diri9 siswa (33%), dan dalam aspek disiplin 7 siswa (26%).  
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Bila dibandingkan semua dari mulai aspek semangat, percaya diri dan 

disiplin dominan ketiga aspek ini siswa mendapatkan kategori baik dibandingkan 

dengan aspek cukup dan kurang. 

b) Refleksi aktivitas siswa 

Melihat pelaksanaan pembelajaran aktivitas siswa memperlihatkan 

peningkatan yang baik. Adapun aspek kerjasama, disiplin dan percaya diri 

meningkat dibandingkan dengan siklus sebelumnya dan mencapai target yang 

ditentukan oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak akan dilanjutkan 

pada siklus selanjutnya karena sudah ada kemajuan yang baik dalam aktivitas 

siswanya.  

4) Analisis dan Refleksi Hasil Belajar Siklus III 

a) Analisis hasil belajar siswa siklus III 

Berdasarkan data hasil belajar lempar cakram pada siklus III yang 

menerapkan media modifikasidalam perencanaan dan pelaksanaannya siswa 

mengalami peningkatan yang signifikan dalam hasil belajarnya. Hasil belajar ini 

didapatkan setelah tes dilaksanakan dan tujuan tes ini untuk mengetahui sejauh 

mana siswa mengalami peningkatan dalam hasil belajarnya, ini bisa dilihat dari 

hasil tes lempar cakram mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut ini 

adalah rekapitulasi hasil belajar lempar cakram di tabel 4.24. 

Tabel 4.24 

Rekapitulasi Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 

No Tindakan 
Jumlah 

siswa 
Tuntas Persentase 

Tidak 

Tuntas 
Persentase 

1. Data awal 27 7 26% 20 74% 

2. Siklus I 27 13 48% 14 52% 

3. Siklus II 27 21 78% 6 22% 

4. Siklus III 27 26 96% 1 4% 

 

Dari rekapitulasi nilai pada tabel 4.24 bisa diuraikan bahwa siswa dalam 

siklus III ini pada hasil tes lempar cakram mengalami kenaikan yang signifikan ini 

terlihat dari 27 siswa pada siklus III 26 siswa mencapai kriteria tuntas dan 1 siswa 

tidak tuntas, 1 siswa yang tidak tuntas ini dikarenakan ada masalah pada 

psikologinya sehingga menyulitkan untuk melakukan gerakan lempar cakram. 
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Berikut adalah diagram ketuntasan siswa hasil tes lempar cakram persiklus 

yang terpaparkan di tabel 4.15 

 

Diagram 4.15 

Data Hasil Tes Lempar Cakram Persiklus 

 

 

 

Berdasarkan diagram 4.15 di atas menjelaskan bahwa pembelajaran 

lempar cakram dengan menggunakan penerapan metode modifikasi alat pada 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya mengalami kenaikan dari data 

awal ke siklus I, siklus I ke siklus II dan siklus II ke siklus III. 

b) Refleksi hasil belajar 

Analisis hasil belajar di atas menyatakan bahwa penerapan media modifikasi 

alat mengalami peningkatan pada hasil tes. Masih adanya siswa yang mengobrol 

dan bercanda pada saat pelaksanaan tes lempar cakram akan tetapi aktivitas 

tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil tes lempar cakram, hal tersebut bisa 

dilihat dari ketuntasan siswa pada siklus III tercatat 16 siswa tuntas dan 1 siswa. 

tidak tuntas karena bentuk badan yang menyulitkan siswa untuk melakukan 

gerakan lempar cakram dengan benar. 

Data Awal Siklus I Siklus II Siklus III

Tidak Tuntas 74 52 22 4

Tuntas 26 48 78 96
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Maka dapat disimpulkan hasil belajar siklus III ini tidak akan ada 

perbaikan pada siklus selanjutnya karena telah mencapai target dan berhenti di 

siklus III. 

Penelitian ini peneliti anggap sudah selesai karena sudah mencapai target 

yang peneliti inginkan walaupun masih ada siswa yang belum tuntas tetapi 

peneliti pertimbangkan kembali dan melihat dari siklus sebelumnya bahwa siswa 

yang tidak tuntas tersebut dikarenakan pengaruh bentuk badan yang menyulitkan 

untuk melakukan gerakan lempar cakram dengan baik dan benar. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembelajaran pendidikan jasmani akan sangat menyenangkan apabila 

dalam pembelajaran tersebut terdapat permainan, model, metode dan media 

pembelajaran yang sangat bervariasi. Pendidikan jasmani identik dengan gerak, 

sehingga diperlukan pembelajaran yang lebih menarik agar siswa tidak merasa 

bosan dan jenuh dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran lempar cakram memfokuskan pada 

penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaranyang diterapkan pada 

penelitian adalah media modifikasi alat. Penggunaan metode modifikasi ini 

banyak memiliki manfaat dalam pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah 

Dasar.  

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru 

agar pembelajaran mencerminkan DAP (Developmentally Approoriate 

Practice) yang artinya tugas ajar yang diberikan harus memprhatikan 

perubahan kemampuan anak dan membantu mendorong perubahan 

tersebut. Modifikasi juga merupakan cara untuk menganilisa sekaligus 

mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam 

bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat memperlancar siswa dalam 

belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan 

membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari 

tingkat yang lebih rendah menjadi lebih tingkat lebih tinggi (Bahagia dan 

Suherman, 1999/2000, hlm.1).   

 

Adapun  pembelajaran yang telah dilakukan selama penelitian yaitu 

sangat menantang dan menyenangkan di mana siklus pertama pembelajaran 

lempar cakram dengan menerapkan media modifikasi alat yaitu satu piring seng 

agar siswa lebih mudah melakukan gerak dasar lempar cakram.  
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Siklus ke dua pembelajaran lempar cakram pada penelitian ini masih 

menggunakan media modifikasi alat yang dimodifikasi menjadi dua piring yang 

disatukan. Tujuan utamanya adalahagar siswa lebih antusias serta memberikan 

dampak yang stabil terhadap lemparan.  

Sedangkan siklus ketiga pembelajaran lempar cakram dengan 

menggunakan media modifikasi alat yaitu 3 piring yang disatukan dan diberikan 

target sasaran demi memacu semangat serta melatih ketepatan dalam 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram, karena mengingat masih banyaknya 

siswa yang arah lemparanya tidak sejajar dengan pandangan mata. 

Dari paparan analisis dan refleksi di atas dapat kita simpulkan bahwa 

Media modifikasi alat pada pembelajaan gerak dasar lempar cakram sangat tepat 

untuk siswa Sekolah Dasar sebagai siasat pembelajaran karena dapatmengacu dan 

merangsang motivasi siswa untuk mengembangkan gerakan lempar cakram 

sehingga siswa tertarik untuk melakukan gerakan secara terus menerus. 

Dilihat dari perolehan nilai kemampuan siswa dalam pembelajaran lempar 

cakram terdapat kenaikan yang signifikan pada tiap-tiap siklus, oleh karena itu 

penggunaan media modifikasi alat ini sangat membantu siswa kelas V SDN 

NeglasariKecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang untuk melakukan 

gerakdasar lempar cakram. 

1. PembahasanPerencanaan 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi pada pembelajaran tiap siklusnya, 

maka diperoleh hasil perencanaan setiap siklus I, siklus II, dan siklus III yang 

digambarkan dalam tabel 4.25 dan diagram 4.16 berikut ini: 

 

Tabel 4.25 

Data Hasil Pengamatan Perencanaan Guru Siklus I,II,III 

 

No Persentase 

1. Siklus I 57% 

2. Siklus II 83% 

3. Siklus III 95% 
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Berdasarkan data hasil pengamatan perencanaan tabel 4.25 di atas, dapat 

dijelaskan bahwa setiap siklus yang dilaksanakan berdasarkan analisis dan refleksi 

terhadap pembelajaran lempar cakram dengan menerapkan media modifikasi dan 

target yang belum tercapai dapat diperbaiki sampai mencapai target yang 

diinginkan. Ini terlihat pada siklus III yang mencapai persentase tertinggi di 

bandingkan siklus sebelumnya yaitu 95 %. 

Rosdiani (2013,hlm.137) menyatakan bahwa “Pendidikan Jasmani adalah 

proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan 

secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu 

secara organik, neuromuskuler, perceptual, kognitif dan emosional dalam 

kerangka system pendidikan nasional”. 

Jadi dalam penelitian ini, peneliti berusaha meningkatkan perencanaan, 

pelaksanaan, aktivitas siswa dan hasil belajar lempar cakram dengan 

menggunakan penerapan media modifikasi alat dengan tujuan memperbaiki dan 

meningkatkan perkembangan siswa kelas V SDN Neglasari Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang melalui aktivitas jasmani. 

Dalam kegiatan perencanaan, adalah tentang bagaimana mengembangkan 

dan mengorganisasikan materi dan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran 

lempar cakram,  metode yang diterapkan adalah media modifikasi alat Setelah 

ditetapkan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, maka disusun 

skenario pembelajaran, rencana mengenai prosedur, jenis dan menyiapkan alat 

penilaian. Kemudian menyiapkan pedoman observasi, untuk mengamati kinerja 

guru dan aktivitas siswa. Pedoman observasi tersebut digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil observasi. 
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Diagram 4.16 

Perbandingan Perencanaan Pembelajaran Siklus I, II, dan III 

 

 

 

Setiap siklus yang dilaksanakan berdasarkan analisis dan refleksi terhadap 

kegiatan sebelumnya, dan target yang belum tercapai dapat diperbaiki sampai 

mencapai target yang di inginkan. Pada siklus I kinerja guru dalam perencanaan 

diperoleh persesentase indikator perencanaan telah mencapai 57% dan termasuk 

dalam kinerja guru tahap perencanaan target yang ingin dicapai adalah 90%. Oleh 

karena itu diperlukan adanya perbaikan pada siklus selanjutnya. Pada siklus II 

dilakukan  perbaikan dan hasilnya mencapai 83%, tetapi belum sampai kepada 

target  dan dilakukan perbaikan lagi pada siklus III dan pencapaian akhir 95%, 

dan  perbaikan telah tercapai  kepada target 90 %.  

Langkah pertama yang dilakukan pada siklus pertama adalah merumuskan 

tujuan pembelajaran, memilih dan mengorganisasikan materi ajar, sumber belajar, 

media, membuat skenario pembelajaran, serta penilaian hasil belajar, kemudian 

menetapkan masalah yang menjadi fokus perbaikan pada perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil belajar siswa melalui penggunaan media modifikasi alat. 

Pemilihan pembelajaran lempar cakram dengan  media modifikasi alat ini adalah 

untuk memperbaiki hasil belajar siswa kelas V SDN Neglasari Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang. 
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2. Pembahasan Kinerja Guru Tahap Pelaksanaan 

Dalam pencapaian nilai pelaksanaan pada awal proses pembelajaran 

khususnya pada kinerja guru dalam setiap siklus mengalami peningkatan, berikut 

persentase kinerja guru darisiklus I, II dan III digambarkan dalam tabel 4.26dan 

diagram 4.17berikut: 

 

Tabel 4.26 

Data Hasil Pengamatan Pelaksanaan Guru 

 
No Persentase 

1. Siklus I 63% 

2. Siklus II 86% 

3. Siklus III 97% 

 

Sebagaimana dalam kajian teori, intelegensia emosional mencakup 

beberapa sifat penting, yakni pengendalian diri, kemampuan memotivasi diri, 

ketekunan, dan kemampuan untuk berempati. Pengendalian diri merupakan 

kualitas pribadi yang mampu menyelaraskan pertimbangan akal dan emosi yang 

menjadi sifat penting dalam kehidupan sosial dan pencapaiannya pada siswa 

Sekolah Dasar untuk sukses hidup di masyarakat kelak. 

Pada pelaksanaan siklus I kinerja guru, masih ada hambatan dalam 

pelaksanaan. Kemudian pada pelaksanaan pembelajaran siklus II guru sudah bisa 

mengatur waktu pembelajaran tetapi masih ada hambatan dalam menyampaikan 

pembelajaran dengan menggunakan media modifikasi alat. Untuk pelaksanaan 

pembelajaran siklus  III, guru sudah bisa memperbaiki dan melaksanakan 

pembelajaran lempar cakram dengan metode media modifikasi alat, guru sudah 

dapat menyampaikan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran dan 

sudah bisa mengatasi keulitan-kesulitan yang dihadapi siswa sehingga berdampak 

pada hasil belajar siswa pada pembelajaran lempar cakram dengan penerapan 

media modifikasi alat.  

Dibawah ini merupakan diagram peningkatan pelaksanaan kinerja guru 

persiklus yaitu: 



 

115 
 

 

Diagram 4.17 

Perbandingan Peningkatan Pelaksanaan Kinerja Guru Siklus I, II, dan III 

 

 

 

Dari diagram 4.17 dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan dalam 

pelaksanaan pada kinerja guru dari siklus I 63%, meningkat pada siklus II 86% 

dan menjadi 97% pada Siklus III. Sehingga berpengaruh terhadap aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

3. Pembahasan Aktivitas Siswa 

Pada aktivitas siswa setiap siklusnya juga mengalami peningkatan, hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.27berikut: 

 

Tabel 4.27 

Data Observasi Aktivitas Siswa 

 

No Persentase 

1. Siklus I 55% 

2. Siklus II 85% 

3. Siklus III 93% 
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Aktivitas siswa tidak hanya mencakup pada pengalaman gerak yang 

dirasakan oleh siswa tapi juga dari beberapa aspek sikap siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Adapun diagram tentang peningkatan aktivitas siswa persiklus 

dapat dilihat di diagram 4.18 sebagai berikut: 

Diagram 4.18 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III  

 

 

 

Dari gambar diagram 4.18peningkatan persentase aktivitas siswa dari 

siklus I, siklus II dan siklus III. Dari data siklus I siswa yang mendapatkan kriteria 

baik sebesar 55%, kriteria cukup sebesar 37% dan kriteria kurang sebesar 8%. 

Untuk siklus II kriteria baik sebesar 85%, kriteria cukup sebesar 15% dan kriteria 

kurang sebesar 0%. Dan siklus III,kriteria baik sebesar 93% kriteriaCukup 7%. 

Dari diagram diatas terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa yang diperoleh 

setiap siklus.  

Pada awal pembelajaran siswa kurangtermotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran karena pembelajaran yang dilaksanakan kurang menarik perhatian 

siswa, akantetapi setelah menggunakan media modifikasi alat siswa lebih 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.  
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4. Pembahasan Hasil Belajar Siswa 

Dalam bagian ini akan dijelaskan hasil belajar siswa dari data awal, siklus 

I, siklus II sampai siklus III. Hasil belajar dilihat di akhir pembelajaran, yaitu 

dengan melakukan tes senam guling depan.  

Peningkatan hasil belajar siswa data awal, siklus I, II, dan III dapat dilihat 

pada tabel 4.28 dan diagram 4.19 tentang ketuntasan pembelajaran berikut ini : 

 

Tabel 4.28 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus I,II,III 

No Siklus 

Ketuntasan 

Jumlah Siswa 
Persentase 

1 Data Awal 7 
26% 

2 Siklus I 13 
48% 

3 Siklus II 21 
78% 

4 Siklus III 26 
96% 

 

Dari hasil perbandingan jumlah persentase ketuntasan tabel 4.28 diatas 

dapat disimpulkan bahwa penerapan media modifikasi dari data awal dengan 

jumlah siswa 7 atau 26%, siklus I dengan jumlah siswa 13 atau 48%, siklus II 

dengan jumlah siswa 21 atau (78%) dan siklus III dengan jumlah 26 siswa atau 

(96%) mengalami peningkatan di setiap siklusnya bahkan lebih dari target yang 

telah ditetapkan yaitu 90%. Adapun diagram peningkatan hasil belajar siswa 

sebagai berikut: 

 

Diagram 4.19 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, dan III 
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Dari diagram4.19 dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dalam melakukan tes lempar cakram dari data awal, siklus I, II, dan III. Mulai dari 

data awal 26% atau 7 siswa yang tuntas dan 74 % atau 20 siswa yang tidak tuntas. 

Perbaikan pada pembelajaran siklus I, siswa yang tuntas dalam melakukan lempar 

cakram  sebesar 48 % atau 13 siswa, sedangkan siswa yang tidaktuntas pada 

siklus I sebesar 52% atau 14 siswa.  

Untuk pembelajaran siklus II, ada peningkatan dari siklus I, terlihat dari 

persentase kenaikan siswa yaitu siswa yang tuntas sebesar 78% atau 21 siswa, dan 

siswa yang tidak tuntas sebesar 22% atau 6 siswa.  

Kemudian untuk siklus III juga terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa, 

yang apabila dipersentasekan sebesar 96% atau 26 siswa tuntas dalam melakukan 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram, dan 4% atau 1 siswa tidak  tuntas dalam 

pembelajaran lempar cakram dikarenakan faktor psikologi. 

 

5. Temuan Refleksi Hasil Penelitian 

Dalam temuan refleksi hasil penelitian ini peneliti akan mengemukakan 

tentang penemuan masalah awal yang terjadi pada pembelajaran gerak dasar  

lempar cakram di kelas V SDN Neglasari Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten 

Subang, adapun masalahnya adalah penerapan metode pembelajaran yang kurang 

menarik dan monoton sehingga menimbulkan kurangnya antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran gerak dasar lempar cakram.  

Atas dasar itu kemudian peneliti menggunakan media modifikasi 

alatdalam pembelajaran lempar cakram, dimana media modifikasi ini sangat 

bagus untuk perkembangan kognitif siswa yang akan memengaruhi ke aspek 

apektif dan psikomotornya. Media modifikasi merupakan cara untuk 

mengembangkan materi pembelajaran sehingga menimbulkan kesan yang 

menarik untuk memicu semangat belajar siswa demi terciptanya tujuan 

pembelajaran tanpa merubah kaidah-kaidah yang berlaku. 
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a. Pembuktian Hipotesis 

Dari hasil paparan data selama penelitian, pembahasan hasil penelitian dan 

temuan refleksi hasil penelitian yang peneliti dapatkan selama penelitian 

berlangsung, penerapan media modifikasi alat sangat membantu dalam 

meningkatkan perencanaan, kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar lempar 

cakram pada siswa kelas V SDN Neglasari Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten 

Subang 

Berdasarkan kajian hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti pada BAB II 

bahwa pembelajaran lempar cakram melalui media modifikasi alat bisa 

meningkatkan: 

1. Perencanaan pembelajaran gerak dasarlempar cakram. 

2. Kinerja guru pada pembelajaran gerak dasar lempar cakram. 

3. Aktifitas siswa pada pembelajaran gerak dasar lempar cakram. 

4. Hasil belajar pada pembelajaran gerak dasar lempar cakram. 

Ini terlihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

dari siklus I samapi siklus III. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI dan REKOMENDASI 
 


