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ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya model pembelajaran yang
digunakan dalam upaya meningkatkan hasil tolakan pada tolak peluru gaya
o’brien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran berpasangan dan berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya
o’brien pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Gisting. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian eksperimen. Sampel yang diambil berjumlah 32
siswa. Instrumen penelitian menggunakan pre-test dan post-test. Teknik analisis
data menggunakan analisis uji t. Hasil kelompok berpasangan didapat thitung =
6,928 dan ttabel = 2,131, kelompok berkelompok didapat thitung = 3,782 dan ttabel =
2,131. Karena hasil thitung lebih besar daripada ttabel, sehingga Ho ditolak dan Ha
diterima.

Kata Kunci: berkelompok, gaya o’brien, model berpasangan, tolak peluru.



THE INFLUENCE OF LEARNING MODELS PAIR AND GROUP FOR
THE RESULTS OF O'BRIEN STYLE SHOT PUT OF THE STUDENTS

VII CLASS SMP NEGERI 1 GISTING TANGGAMUS

By
RYAN HIDAYAT

ABSTRAK

The problem in this research was lack of learning model used in an effort to
improve the results of the o'brien style shot put. The purpose of this research was
to determine the influence of learning models pair and in group on the results of
the o'brien style shot put in class VII SMP Negeri 1 Gisting. This research used
experimental method. The samples were taken 32 students. The research
instrument used pre-test and post-test. Data were analyzed using t test analysis.
Results of pair model is obtained thitung= 6.928 and ttabel = 2.131, group model is
obtained thitung= 3.782 and ttabel = 2.131. Because of thitung is larger of the ttabel, so
that Ho is refused and Ha is accepted.

Keywords: group, o’brien style, models pair, shot put.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap orang didalam

kehidupannya, demikian pula dengan pendidikan yang dipelajari di sekolah-

sekolah. Pendidikan mempunyai sasaran pendagogis oleh karena itu

pendidikan merupakan suatu bentuk pengembangan kepribadian yang

dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan,

sengaja dilakukan karena seseorang dituntut untuk memenuhi kebutuhan

hidup di masyarakat dimana ia tinggal. Karena pendidikan juga merupakan

dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara

alami berkembang searah dengan perkembangan jaman. Sehubungan dengan

hal itu peningkatan kualitas manusia yang diharapkan tidak akan terwujud

tetapi berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian, pendidikan terus

dikerjakan dan dipertahankan keberlangsungannya agar kualitas manusia yang

diharapkan dapat terwujud.

Berkaitan untuk terwujudnya suatu tujuan pendidikan nasional yang tercantum

di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2005 yaitu ingin mencerdaskan anak

bangsa, perlunya suatu bentuk perlakuan demi terciptanya tujuan yang ingin

dicapai. Pada khususnya upaya meningkatkan kualitas pendidikan jasmani

yang merupakan mata pelajaran wajib di sekolah dan perlu dilakukan secara
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terus menerus dengan kesabaran dan keikhlasan. Dan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional tersebut, kita semua membutuhkan tubuh

dan jiwa yang sehat (“Mensana In Corpore Sano“) yang memiliki makna “ di

dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat “. Untuk mewujudkan hal

tersebut di atas maka perlu di lakukan berbagai usaha baik secara pribadi

melalui olahraga masyarakat maupun secara formal melalui pendidikan

jasmani disekolah.

Pendidikan jasmani adalah salah satu pelajaran yang terdapat pada kurikulum

di Sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai

Perguruan Tinggi. Pendidikan jasmani merupakan wahana yang mampu

mendidik manusia untuk mendekati kesempurnaan hidup yang secara alamiah

dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan sehari-hari.

Adapun pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan

manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman

belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan

secara sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman belajar itu

diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif

sepanjang hayat. Penerapan proses pembelajaran pendidikan jasmani di

sekolah menengah pertama yang telah diprogramkan dalam Garis-Garis Besar
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Program Pengajaran (GBPP) ditujukan untuk meningkatkan kesegaran

jasmani dan menanamkan gerak-gerak dasar yang baik dan benar.

Dapat kita ketahui pendidikan jasmani juga merupakan suatu proses yang

berkelanjutan dan tidak hanya di berikan untuk sekedar menuntaskan proses

belajar saja, akan tetapi nilai esensial yang lebih penting adalah untuk

membentuk manusia indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Pendidikan

jasmani pada dasarnya bagian integral dari sistem pendidikan secara

keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan,

kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional,

keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani

dan olahraga.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas peserta didik tersebut adalah

melalui pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yang merupakan salah satu

aspek penting dalam bidang pendidikan dan yang memiliki peranan penting

dalam proses belajar, hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari olahraga yang

mampu menjaga kesehatan jasmani dan rohani seorang peserta didik.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan olahraga merupakan serangkaian

kegiatan selaras yang memiliki manfaat yang menjaga kesehatan dan

kebugaran jasmani dan rohani seorang peserta didik.

Melalui kegiatan olahraga formal yang dilakukan di sekolah pada umumnya

dimanfaatkan sebagai “alat” untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan kata

lain, kegiatan olahraga merupakan bagian integral dari proses kegiatan

pendidikan pada umumnya. Seperti kegiatan pendidikan lainnya, olahraga
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pendidikan direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai perkembangan

total dari kepribadian peserta didik yang mencakup bukan saja perkembangan

fisik, intelegensi, emosi dan sosial tapi juga perkembangan aspek moral. Jadi

olahraga pendidikan bukan semata-mata berkepentingan dengan pembinaan

fisik tapi pembinaan individu secara utuh.

Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang populer di indonesia.

Istilah atletik berasal dari kata Yunani “Athon” yang berarti “Berlomba”.

Atletik pada zaman purba sebenarnya mempunyai gerakan dasar seperti

lompat dan lempar yang telah dikenal oleh bangsa-bangsa primitif pada zaman

pra sejarah. Gerakan-gerakan seperti jalan, lari, lompat, dan lempar pada

zaman pra sejarah semata-mata dilakukan untuk mempertahankan

kelangsungan hidup, mencari makan, mempertahankan diri dari serangan-

serangan binatang buas dan mengamankan diri terhadap keganasan alam.

Gerakan-gerakan ini identik dengan gerakan dari seluruh badan yang

kemudian seiring dengan perkembangan zaman lebih dikenal dengan atletik.

Atletik adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan gerak-gerak

alamiah/wajar seperti jalan, lari, lompat, dan lempar yang dalam bagian

lempar terdiri dari berbagai jenis salah satunya tolak peluru.

Tolak peluru merupakan salah satu dari nomor lempar pada cabang olahraga

atletik yang dipertandingkan baik itu tingkat nasional maupun internasional.

Nomor tolak peluru terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan, yaitu

awalan, luncuran, sikap akhir dan yang terakhir tolakan, kemudian dari

keempat gerakan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak terputus. Tolak
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peluru dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan menolak atau

mendorong peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam, yang

dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya.

Tolak peluru terdapat dua teknik yang umum dilakukan, perbedaan antara

teknik tolakan yang satu dengan tolakan yang lainnya ditandai dengan sikap

badan pada saat awalan melakukan tolakan. Adapun teknik atau gaya dalam

tolak peluru adalah gaya ortodok (menyamping), dan gaya o’brien

(membelakangi). Dengan demikian dapat dipahami bahwa jauhnya tolakan itu

dipengaruhi oleh awalan, lucuran, sikap akhir yang berakhir dengan tolakan.

Tolak peluru gaya o’brien dilakukan dengan proses sebagai berikut : Pada

waktu awalan sikap badan membelakangi arah tolakan. Seperti halnya pada

tolak peluru pada umumnya, teknik tolak peluru gaya o’brien terdiri dari

awalan, luncuran, sikap akhir, dan kemudian tolakan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada SMP Negeri 1 Gisting,

Tanggamus saat siswa mengikuti materi pembelajaran atletik tolak peluru

hasil tolakan siswa masih kurang. Ini disebabkan siswa yang kurang tertarik

pada pembelajaran tolak peluru dan penulis mengidentifikasi penyebab kurang

tertariknya siswa dalam mengikuti mata pelajaran ini adalah cara penyampaian

yang cenderung monoton dan kurang inovasi-inovasi yang digunakan oleh

guru dalam proses pembelajaran. Dengan cara pembelajaran seperti ini siswa

menjadi kurang tertarik mengikuti pembelajaran atletik khususnya materi

tolak peluru gaya o’brien selain itu juga peralatan atletik yang kurang

memadai dibuat menjadi alasan seorang guru tidak mengajarkan pelajaran
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atletik di sekolah. Untuk itu perlu mengadakan perbaikan dengan

menggunakan metode atau model pembelajaran agar tercapainya keberhasilan

pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil

tolakan tolak peluru dengan menganalisa sikap persiapan, pelaksanaan dan

akhiran. Dari permasalahan yang muncul inilah penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul ”Pengaruh model pembelajaran

berpasangan dan berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien pada

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting Tanggamus.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar belakang  permasalahannya maka dapat diidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya hasil tolakan tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas

VII SMP Negeri 1 Gisting.

2. Masih kurangnya siswa saat melakukan tahap luncuran dalam tolak peluru

gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting.

3. Masih terbatasnya model pembelajaran untuk teknik tolak peluru gaya

o’brien.
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C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada “Pengaruh model

pembelajaran berpasangan dan berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya

o’brien pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting Tanggamus”.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran berpasangan terhadap hasil

tolak peluru gaya o’brien?

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran berkelompok terhadap hasil

tolak peluru gaya o’brien?

3. Manakah yang lebih baik antara model pembelajaran berpasangan dengan

model pembelajaran berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya

o’brien?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan

batasan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran berpasangan

terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien.

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran berkelompok

terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien.
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3. Mengetahui pengaruh yang lebih baik antara model pembelajaran

berpasangan dengan model pembelajaran berkelompok terhadap hasil

tolak peluru gaya o’brien.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan

kepada guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran agar terjadi

peningkatan pada hasil belajar lempar, khususnya tolak peluru melalui

model pembelajaran lempar tangkap bola secara berpasangan dan

berkelompok.

b. Manfaat Praktis

Memberikan suatu pengalaman kepada siswa tentang model pembelajaran

berpasangan dan berkelompok terhadap tehnik tolakan tolak peluru agar

siswa dapat lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran

sehingga hasil belajarnya dapat meningkat.

G. Ruang Lingkup Penelitian.

Agar tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu adanya batasan ruang lingkup

penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri I Gisting

Tanggamus.

2. Objek yang diteliti adalah pengaruh model pembelajaran berpasangan dan

berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani mengandung dua pengertian yaitu pendidikan untuk

jasmani dan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan untuk jasmani

mengandung pengertian bahwa jasmani merupakan tujuan akhir dari proses

pendidikan dengan mengabaikan aspek yang lain, sedangkan pendidikan

melalui aktivitas jasmani mengandung pengertian bahwa tujuan pendidikan

dapat dicapai melalui aktivitas jasmani. Tujuan pendidikan ini umumnya

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Menurut Harsono (2004:29) Pendidikan Jasmani adalah suatu pendidikan

yang menggunakan fisik atau tubuh sebagai alat untuk mencapai tujuan

pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan Jasmani adalah proses

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan membiasakan pola

hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Syamsuddin

(2008: 2)  pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui

aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani,

mengembangkan ketrampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi.
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Demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses

pendidikan yang melibatkan nilai-nilai, sikap, mental, emosional, sportivitas,

spiritual, sosial serta aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan yang

disesuaikan dengan kemampuan manusianya.

B. Karakteristik Siswa SMP

Menurut Desmita (2010:36) ada beberapa karakteristik siswa usia Sekolah

Menengah Pertama (SMP) antara lain:

1. Terjadinya ketidak seimbangan proporsi tinggi dan berat badan

2. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder.

3. Kecenderungan ambivalensi, serta keinginan menyendiri dengan

keinginanbergaul, serta keinginan utuk bebas dari dominasi dengan

kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua.

4. Senang membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma

dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa.

5. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat

kemurahan dan keadilan Tuhan.

6. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil.

7. Mulai mengembangkan standard dan harapan terhadap perilaku diri sendiri

yang sesuai dengan dunia sosial.

8. Kecenderungan minat dan pilihan karier relatif sudah lebih jelas

Menurut Yusuf (2004:26) masa usia sekolah menengah pertama bertepatan

dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik

perhatian karena sifat-sifat khasnya dan perannya yang menentukan dalam
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kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Masa ini dapat diperinci

lagi menjadi beberapa masa, yaitu sebagai berikut:

1. Masa praremaja (remaja awal)

Masa praremaja biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat.

Masa ini ditandai oleh sidat-sifat negatif pada si remaja sehingga

seringkali masa ini disebut masa negatif dengan gejalanya seperti tidak

tenang, kurang suka bekerja, pemisitik, dan sebagainya. Secara garis besar

sifat-sifat negatif tersebut dapat diringkas, yaitu (a) negatif dalam prestasi,

baik prestasi jasmani maupun prestasi mental; dan (b) negatif dalam sikap

sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat (negatif pasif)

maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat (negatif aktif).

2. Masa Remaja (Remaja Madya)

Masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup,

kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya,

teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada masa ini,

sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas

dijunjung tinggi dan dipuja-puja sehingga masa ini disebut masa merindu

puja (mendewa-dewakan), yaitu sebagai gejala remaja.

Proses terbentuknya pendirian atau pandangan hidup atau cita-cita hidup

itu dapat dipandanga sebagai penemuan nilai-nilai kehidupan. Proses

penemuan nilai-nilai kehidupan tersebut adalah pertama,karena tiadanya

pedoman, si remaja merindukan sesuatu yang dianggap bernilai, pantas

dipuja walaupun sesuatu yang dipujanya belum mempunyai bentuk

tertentu, bahkan seringkali remaja hanya mengetahui bahwa dia
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menginginkan sesuatu tetapi tidak mengetahui apa yang diinginkannya.

Kedua, objek pemujaan itu telah menjadi lebih jelas, yaitu pribadi-pribadi

yangdipandang mendukung nilai-nilai tertentu 9 jadi personifikasi nilai-

nilai). Pada anak laki-laki sering aktif meniru, sedangkan pada anak

perempua kebanyakan pasif, mengagumi, dan memujanya dalam khayalan.

3. Masa remaja akhir

Setelah dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah

tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhilah tugas-tugas

perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan

masuklah individu ke dalam masa dewasa.

Siswa sekolah menengah pertama memiliki usia yang merupakan masa

peralihan dari usia anak-anak ke usia yang remaja. Perilaku yang

disebabkan oleh masa peralihan ini menimbulkan berbagai keadaan

dimana siswa labil dalam pengendalian emosi. Keingintahuan pada hal-hal

baru yang belum pernah ditemui sebelumnya mengakibatkan muncul

perilaku-perilaku yang mulai memunculkan karakter diri.

C. Karakteristik dan Faktor yang mempengaruhi Individu

1. Karakteristik Individu

Menurut Stoner (2004:87) karakteristik individu adalah minat, sikap

dan kebutuhan yang dibawa seseorang didalam situasi kerja.” Minat

adalah sikap yang membuat seseorang senang akan obyek kecenderungan

atau ide-ide tertentu. Hal ini diikuti dengan perasaan senang dan

kecenderungan untuk mencari obyek yang disenangi itu. Minat
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mempunyai kontribusi terbesar dalam pencapaian tujuan perusahaan,

betapapun sempurnanya rencana organisasi dan pengawasan

serta penelitiannya. Bila individu tidak dapat menjalankan tugasnya

dengan minat gembira maka suatu kelompok tidak akan mencapai hasil

yang semestinya dapat dicapai.

Menurut Hurriyati (2005:79) karakteristik individu merupakan

suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh,

mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman

karakteristik individu merupakan faktor internal (interpersonal) yang

menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu.

2. Faktor yang Mempengaruhi Karakteristik Individu

Faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik individu dapat

dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Pengaruh faktor keturunan dan lingkungan

 Karakteristik bawaan (heredity)

Karakteristik bawaan merupakan karakteristik turunan yang

dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut biologis maupun faktor

sosial psikologis. Menurut hukum Mendell, karakteristik bawaan

berlangsung sepanjang hidup, diturunkan dari satu generasi ke

generasi lain.

 Karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan.

b. Pengaruh faktor kognitif, afektif, psikomotor dan campuran

 Pengaruh faktor kognitif
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Aspek kognitif (penalaran) secara garis besar dapat dijabarkan

sebagi berikut :

- Mengetahui, yaitu mengenali kembali hal-hal yang umum dan

khas, metode dan proses, pola, struktur dan perangkat.

- Mengerti yaitu memahami

- Mengaplikasikan, yaitu kemampuan menggunakan abstraksi di

dalam situasi konkret

- Menganalisis, yaitu menjabarkan hal-hal umum ke hal khusus

sehingga jelas gagasan yang ada di dalamnya, dan mengetahui

hubungan antara gagasan tersebut.

- Mensistesikan, yaitu kemampuan untuk menyatukan unsur-

unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan yang utuh

- Mengevaluasi, yaitu kemampuan untuk menetapkan nilai dari

suatu bahan dan metode komunikasi untuk tujuan tertentu

 Pengaruh faktor afektif

- Menerima atau memperhatikan ialah kepekaan terhadap

kehadiran gejala dan rangsangan tertentu

- Merespon ialah mereaksi rangsangan atau gejala tertentu

- Menghargai, berikut pengertian bahwa gejala atau tingkah laku

mempunyai harga atau nilai.

- Mengorganisasikan nilai ialah mengatur nilai-nilai atau system

nilai dan menetapkan berlakunya nilai yang dominan

- Mewatak yaitu kondisi dimana nilai-nilai dari system yang

telah diyakini benar-benar merasuk di dalam pribadi seseorang
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 Pengaruh faktor psikomotor

- Mengindera, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh alat-alat indera

- Menyiagakan diri adalah mengatur kesiapan diri sebelum

melakukan sesuatu agar tujuannya tercapai

- Bertindak secara terpimpin adalah melakukan suatu tindakan

dengan mengikuti prosedur tertentu

- Bertindak secara mekanik adalah bertindak mengikuti prosedur

yang baku

- Bertindak secara kompleks adalah bertindak secara teknologi

yang didukung oleh kompetensi

Dari uraian tentang pengaruh faktor kognitif, afektif dan psikomotor dapat

disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut sangat besar pengaruhnya

terhadap perbedaan individu baik secara terpisah maupun campuran.

D. Pengertian Belajar

Menurut Sugihartono (2007:74) belajar merupakan suatu proses perubahan

tingkah laku individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya. Belajar merupakan suatu perubahan dimana perubahan itu untuk

memenuhi kebutuhannya yang disesuaikan dengan lingkungannya.

Hamalik (2008:29) mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses untuk

mencapai tujuan, jadi merupakan langkah-langkah atau prosedur yang harus

ditempuh. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan

bahwa belajar merupakan suatu proses dari perkembangan hidup manusia,

dengan belajar manusia dapat melakukan perubahan-perubahan dalam
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hidupnya. Aktifitas dan prestasi dalam hidup menusia merupakan hasil dari

belajar. Profesi seseorang berdasarkan apa yang dipelajari, belajar merupakan

suatu proses, bukan suatu hasil. Karena itu belajar berlangsung secara aktif

dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan.

Pembelajaran pendidikan jasmani menurut Cipta (2004:55) mengandung

pengertian tentang bagaimana para guru mengajarkan sesuatu baik yang

bersifat teori maupun praktek kepada peserta didik, tetapi disamping itu terjadi

pula peristiwa bagaimana siswa mempelajari tentang apa yang diajarkan guru

itu sendiri. Intinya bahwa didalam suatu peristiwa pembelajaran terjadi dua

kejadian secara bersama, yaitu: ada satu pihak yang memberi dan pihak lain

yang menerima.

E. Strategi Pembelajaran

Muhajir (2007:15) A, menyatakan bahwa strategi pembelajaran merujuk pada

suatu proses mengatur lingkungan belajar. Setiap strategi merupakan

gabungan dari beberapa variabel. Variabel yang penting dalam strategi

pembelajaran adalah metode penyampaian bahan ajar, pola organisasi yang

digunakan untuk penyampaian teori, dan bentuk komunikasi yang

dipergunakan.

Sanjaya (2006:126) mengemukakan terdapat tujuh jenis strategi pembelajaran

yang sesuai dengan tuntutan standar proses pendidikan yaitu:

a. Strategi Pembelajaran Ekspositori

Dengan strategi ini guru bercerita, berceramah atau bertutur guna
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menyampaikan konsep, ide, gagasan dan keyakinannya kepada peserta

didik. Strategi ini pada dasarnya berfokus pada guru, guru harus bijak

dalam mengendalikan proses agar tujuan belajar tercapai. Strategi

Pembelajaran Ekspositori menuntut peran aktif guru dalam proses

pembelajaran, sedangkan siswa dalam pembelajaran cenderung hanya

menerima apa yang diajarkan oleh guru. Terkadang dalam menyampaikan

sesuatu materi tertentu strategi ini merupakan strategi yang tepat.

b. Strategi Pembelajaran Inkuiri

Strategi ini guru berperan sebagai fasilitator, penuntun dan rekan kerja,

dengan demikian gurulah yang memotivasi peserta didik dalam proses

belajar agar mereka mencari dan menemukan gagasan. Pembelajaran

dimulai dengan penjelasan topik dan tujuan, kemudian penyajian masalah

(kasus) secara tepat dan jelas, mungkin juga perlu dilakukan sebuah

demonstrasi. Selanjutnya guru menuntun murid didalam proses belajar

melalui berbagai pertanyaan, mengemukakan hipotesa (jawaban

sementara), lalu melakukan pengujian untuk akhirnya menarik

kesimpulan.

c. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Menekankan pada pengenalan masalah agar dapat memahami (analisis),

perumusan langkah penyelesaian, pengujian data atau informasi, dan

penyimpulan.

d. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB)

Strategi menekankan pembentukan kemampuan berpikir peserta didik.

Guru menuntun murid bukan hanya untuk mengetahui isi bahan ajar
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(knowing what), melainkan juga dalam rangka memahami kode belajar

dan merumuskan konsep, ide atau gagasan (knowing how).

e. Strategi Pembelajaran Kooperatif (SPK)

Strategi Pembelajaran yang memiliki asumsi bahwa pengetahuan dibentuk

dan dibangun melalui kerjasama dalam aktivitas belajar, termasuk

menyelidiki, berdiskusi, memahami dan memecahkan masalah.

f. Strategi Pembelajaran Kontekstual

Strategi pembelajaran itu mengasumsikan bahwa konteks kehidupan sosial

dan budaya merupakan sumber serta media belajar yang penuh makna,

orang tidak hanya dapat belajar dari membaca buku atau literatur. Strategi

juga menekankan konsep belajar konstruksionis, yaitu pengetahuan

dibentuk melalui penyelidikan hal-hal yang terjadi di lingkungan (konteks)

bukan diberikan sebagai hasil olahan.

g. Strategi Pembelajaran Afektif

Strategi pembelajaran itu tidak cukup hanya dengan memproses informasi

atau meningkatkan kemampuan intelektual. Nilai hidup harus

dipraktekkan dan dibiasakan. Strategi ini menekankan metode pemecahan

masalah dan penjelasan atau klarifikasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran

merupakan sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
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F. Model Pembelajaran

Menurut Slavin (2010:27) model pembelajaran adalah suatu acuan kepada

suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya, sintaksnya,

lingkungannya, dan sistem pengelolaanya. Model pembelajaran yang dapat

diterapkan dalam pembelajaran peningkatan hasil tolak peluru adalah model

bepasangan dan berkelompok. Model ini sangat sesuai dengan materi

pendidikan jasmani di sekolah yang pencapaian tujuan pendidikannya melalui

aktivitas jasmani yang berupa gerakan jasmani atau olahraga. Adapun model

pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Model Pembelajaran Berpasangan

Menurut David (2010:4) model pembelajaran berpasangan merupakan

proses belajar mengajar yang melibatkan penggunaan kelompok-kelompok

kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerja bersama-sama didalamnya

guna memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran satu

sama lain. Insiparsi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan

kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi pendidikan

jasmani yang banyak digunakan oleh para guru dan siswa pun senang

melakukannya.

2. Model Pembelajaran Berkelompok

Model pembelajaran berkelompok merupakan salah satu strategi belajar-

mengajar. Menurut Roestiyah (2008:15) model pembelajaran berkelompok

adalah salah satu cara mengajar di mana siswa di kelas dipandang sebagai

suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok

terdiri dari 4 sampai 7 siswa, mereka bekerja sama dalam memecahkan
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masalah, melaksanakan tugas tertentu, dan berusaha mencapai tujuan

pengajaran yang telah ditentukan oleh guru.

G. Keterampilan Gerak Dasar

Menurut Syamsudin (2008:22) Keterampilan, menurut para ahli adalah sebuah

kecakapan atau tingkat penguasaan terhadap suatu gerak atau pola gerak, yang

dicirikan oleh tiga indikator kualitas utama, yaitu efektif, efisien, dan

adaptable. Sedangkan menurut Cipta (2004: 11) gerak dasar dibagi tiga bentuk

gerakan yaitu :

1. Lokomotor yaitu gerak berpindah dari satu tempat ketempat lainya,

seperti: jalan, lari, loncat, lompat dn jengket. Gerak kombinasi:

bercongklang (“gallop”) meluncur, menggeser ke kanan atau ke kiri,

memanjat dan berguling.

2. Non lokomotor yaitu gerak yang dilakukan ditempat, seperti: mengulur,

menekuk, mengayun, bergoyang, berbelok, berputar, meliuk, mendorong,

mengangkat dan mendarat.

3. Manipulatif  yaitu gerak yang dikembangkan ketika anak tengah

menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak

melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat

digunakan. Manipulasi objek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata-

kaki dan tangan-mata, yang mana cukup penting untuk item : berjalan

(gerakan langkah) dalam ruang. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif

terdiri darimendorong, memukul, memantul, melempar, menyepak serta

mengguling, menerima, menangkap dan menghentikan.
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan

gerak dasar ada tiga jenis yaitu lokomotor, non lokomotor dan manipulatif.

Kemampuan gerak merupakan keterampilan yang penting di dalam kehidupan

sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Dengan kata lain

kemampuan gerak dasar harus dimiliki oleh anak, karena gerak merupakan

kebutuhan yang sangat penting untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari.

H. Atletik

Menurut Bahagia (2011:2) atletik merupakan ibu atau induk dari sebagian

besar cabang olahraga, di mana gerakan-gerakan yang ada dalam atletik

misalnya jalan, lari, lompat dan lempar dimiliki oleh sebagian besar cabang

olahraga.. Munasifah (2008:9) menyatakan bahwa atletik adalah. Gabungan

dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan

menjadi lari, lempar, dan lompat. Kata ini berasal dari bahasa Yunani athlon

yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang di-perlombakan

pada olimpiade pertama tahun 776 SM. Induk olahraga cabang atletik tingkat

internasional adalah Internasional Amateur Athletic Federation (IAAF).

Sedangkan induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI

(Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)..

Tabel 2.1 Nomor-nomor yang diperlombakan

No. Nomor Atletik Nomor-nomor Perlombaan

1. Jalan cepat 5 km, 10 km, 20 km, 50 km.
2. Lari 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m,

5000 m, 10000 m, marathon, lari gawang
(untuk putri 100 m, 110 m, untuk putra), 4x100
m estafet, dan 4x400 m estafet.

3. Lempar Lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi,
lontar martil.
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4. Lompat Lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi,
lompat tinggi galah.

5. Saptalomba Lari 100 m gawang, lompat jauh, lempar
lembing, dan lari 200 m, lompat tinggi, tolak
peluru, dan lari 800 m.

6. Dasalomba Lari 100 m, lompat jauh, tolak peluru, lompat
tinggi, lari 400 m, lari 110 m gawang, lempar
cakram, lompat tinggi galah, lempar lembing,
dan lari 1500 m.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa atletik merupakan

kegiatan manusia sehari-hari yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan

olahraga yang diperlombakan dalam bentuk jalan, lari, lompat dan lempar,

oleh karena atletik merupakan dasar bagi pembinaan olahraga, maka atletik

penting untuk diajarkan kepada siswa dari Taman Kanak-kanak hingga

Perguruan Tinggi.

I. Tolak Peluru Gaya o’brien

Tolak Peluru menurut Muhajir (2007:178) B, adalah salah satu nomor tolak

pada cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya maka peluru tidak

dilempar tetapi ditolak atau didorong. Yaitu berupa dorongan dari bahu yang

kuat disertai dengan gerak merentangkan lengan, pergelangan tangan dan jari-

jari yang terarah dengan tujuan agar didapat jarak tolakan yang maksimal

Teknik tolak peluru adalah semata-mata satu metode penolakan dengan satu

tangan. Ketika menolak dengan mengambil sikap berdiri dengan di dalam

lingkaran yang berdiameter 2,135 meter untuk memulai tolakan, peluru harus

di dekat bahu dan dagu. Selama menolak peluru tidak boleh diletakkan di

belakang bahu. Transisi dari luncuran tolakan yang sebenarnya dapat

disempurnakan dengan gaya gerak.
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Menurut Wiarto (2013:57) Tujuan tolak peluru adalah untuk mencapai tolakan

yang sejauh-jauhnya. Sesuai dengan namanya tolak bukan dilempar, tetapi

ditolak atau didorong dengan tangan satu bermula diletakkan di pangkal bahu.

Umumnya bila menganalisis suatu gerakan pertama-tama perhatian tertuju

pada cara pelaksanaaannya. Dalam nomor tolak peluru dikenal dua macam

gaya yaitu : Dua macam gaya pokok yaitu gaya lama atau orthodoks dan gaya

baru atau gaya o’brien menurut penemunya. Kalau ada gaya lain biasanya

hanya merupakan variasi dari kedua gaya tersebut. Hal yang membedakan

antara gaya ortodoks dan gaya o’brien adalah sikap awal. Pada gaya ortodoks

sikap badan menyamping, sedangkan pada gaya o’brien membelakangi arah

tolakan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

tolak peluru adalah gerakan menolak atau mendorong peluru (alat yang

bundar), terbuat dari logam (besi, tembaga atau kuningan).

J. Lapangan dan Teknik memegang Peluru.

Menurut  Roji (2014:38) dalam perlombaan yang sebenarnya nomor tolak

peluru dilakukan pada sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran, bergaris

tengah 2,135 cm, dengan sudut sektor tolakan 45 ° ( 45 derajat ).

Gambar 2.1 Lapangan Tolak Peluru (Roji, 2014:38)
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Menurut IAAF (2013:61) peluru yang digunakan adalah harus terbuat dari

besi utuh keras (solid iron), kuningan atau logam lain yang tidak lebih lunak

dari pada kuningan atau kulit suatu bahan metal yang keras dan diisi dengan

timah atau bahan lain. Peluru ini harus berbentuk bulat bola dengan

permukaan yang halus licin. Untuk bisa halus licin tinggi rata-rata permukaan

harus tidak kurang dari 1.6 um atau mikrometer, yaitu suatu tingkat kekasaran

N7 atau kurang. Berat peluru yang digunakan untuk putri 3 kg, 4 kg dan putra

5 kg, 6 kg, 7 kg. Untuk mendapatkan pegangan yang paling baik dan efisien,

sehingga tenaga cukup efektif sewaktu peluru dilontarkan maka murid harus

memperhatikan cara memegang peluru sebagai berikut :

a. Jari-jari agak meregang, jari kelingking tidak tepat di belakang peluru

tetapi ditekuk dan berada disamping peluru. Dengan demikian jari ini

dapat membantu untuk menahan supaya peluru tidak mudah tergeser dari

tempatnya. Untuk menggunakan cara ini, pelempar harus mempunyai jari-

jari yang kuat dan panjang.

Gambar 2.2 Teknik Memegang Peluru (Roji, 2014:39)

b. Cara ini hampir sama dengan cara yang pertama. Jari-jari agak rapat ibu

jari disamping belakang peluru. Dengan demikian jari kelingking kecuali
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untuk menahan tekanan pada waktu peluru ditolak. Cara ini lebih banyak

digunakan dari pada cara pertama.

Gambar 2.3 Teknik Memegang Peluru (Roji, 2014:39)

c. Bagi mereka yang tangannya kecil dan jarinya pendek, dapat

menggunakan cara terakhir ini, posisi jari-jari seperti pada cara kedua tapi

lebih renggang sedikit. Kelingking di belakang peluru sehingga lutut

menolak pelurunya. Ibu jari untuk menahan gesekan ke samping.

Mengingat bahwa tangan pelempar kecil serta pendek. Peluru biasanya

diletakkan hampir pada lekuk tangan.

Gambar 2.4 Teknik Memegang Peluru (Roji, 2014:39)
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K. Cara menempatkan peluru pada bahu.

Peluru tidak diletakkan tepat diatas bahu, tetapi agak turun sedikit kedepan.

Telapak tangan menghadap depan agak keatas, siku memegang peluru lurus

kesamping sejajar dengan bahu, dan tangan yang satunya siku ditekuk berada

didepan dahi.

Gambar 2.5 Tehnik meletakan peluru dileher (Roji, 2014:39)

L. Sikap badan pada waktu menolak.

Adapun urutan gerak tolak peluru menurut Purnomo (2011: 134) adalah

sebagai berikut :

a. Tahap awal

Atlet mengambil posisi awal dengan membelakangi arah tolakan dan berat

badan ada di atas kaki kanan. Pada saat badan diturunkan, tumit kaki

penunjang diangkat, kaki belakang juga diangkat sedikit bengkok, kearah

belakang atas, kemudian segera diturunkan ke bawah dan kedua kaki
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membengkok dalam sedang badan direndahkan/diturunkan.

Gambar 2.6 Tahap Awal Menolak Peluru (Purnomo, 2011:135)

b. Luncuran

Kaki kanan sekarang segera diluruskan, memberi dorongan bermula dari

sol tumit kaki belakang, sedang kaki menendang kebelakang kuat-kuat

terhadap/kearah balok batas tolakan. Gerak persendian yang didahului

oleh keadaan tidak seimbang (akibat gerak duduk kebelakang) mengawali

luncuran (kebelakang).

Kaki kanan meninggalkan tanah dan cepat ditarik menuju posisi/sikap

dibawah badan ditengah-tengah lingkaran lempar, sedang kaki kiri hampir

bersamaan mencapai tanah dekat balok penahandan sedikit kearah kiri dari

garis arah tolakan. Kedua kaki mendarat pada sol masing-masing, tubuh

condong kebelakang dan bahu/pundak menghadap kebelakang

(membengkok dan memutar) dan berat badan disangga oleh kaki kanan.
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Gambar 2.7 Luncuran Menolak Peluru (Purnomo, 2011:135)

c. Tahap akhir

Tahap ini dimulai dari berputarnya kaki kanan dan lutut ke depan

bersamaan dengan gerak meluruskan kedua kaki, pinggang dipindahkan

kesamping, berat badan dibagi atas kedua kaki. Bahu kiri membuka

kedepan dan bahu kanan naik dan berputar kekanan tubuh membuat posisi

lengkung, akibat gerak terdahulu dari togok bagian bawah.

Gambar 2.8 Tahap Akhir Menolak Peluru (Purnomo, 2011:136)
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d. Tolakan

Sedang bahu kanan dan tangan mendorong/menolak peluru kearah depan

dan bahu kiri bergerak terus kedepan sejauh mungkin (ini tidak bergerak

kebelakang). Tolakan telah disempurnakan diatas kaki kiri yang

diluruskan penuh pada saat tangan memberikan dorongan/impuls terhadap

peluru, maka kemudian terjadilah gerakan kebalikan dimana terjadi

pertukaran kaki, kaki kiri bergerak ke belakang, berat badan ada diatas

kaki kanan dan tubuh menurun kebawah.

Gambar 2.9 Tahap Akhir Menolak Peluru (Purnomo, 2011:136)

Gerakan ini hendaknya dilakukan sedikit lebih lamban tanpa merugikan

momentum dari peluru tadi. Sewaktu gerakan menolak diletakkan, kaki

kiri harus tetap berkontraksi dengan tanah.

M. Sikap badan setelah menolak peluru

Gerakan kembali yaitu gerakan setelah menolak peluru adalah untuk menjaga

keseimbangan tubuh dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

peraturan atletik cabang tolak peluru ini. Gerakan ini dimulai sesaat setelah
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peluru dilontarkan dimana siswa mengikuti gerakan peluru disekeliling

lingkaran dan sama sekali tidak boleh dilakukan sebelum peluru lepas dari

tangan. Gerakan ini dimulai dengan gerakan kaki yang cepat sekali mundur ke

pusat lingkaran. Kaki kiri diayunkan ke belakang sambil merendahkan batang

tubuh yang menyilang kaki kanan yang ditekuk (Purnomo, 2011:140). Cara

untuk melakukan gerakan setelah menolak yaitu :

a. Setelah peluru ditolakkan atau didorong itu lepas dari tangan, secepatnya

kaki dipergunakan untuk menolak itu diturunkan atau mendarat (kaki

kanan) kira- kira menempati bekas kaki (kaki depan) dengan lutut agak

dibengkokkan.

b. Kaki kiri (kaki depan) diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk

membantu menjaga keseimbangan.

c. Badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping

kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru.

d. Tangan kangan dengan siku agak dibengkokkan berada di depan sedikit

agak dibawah badan, tangan atau lengan kiri lemas lurus ke belakang

untuk membantu menjaga keseimbangan. Sesuai analisa gerakan dan

faktor-faktor penunjang prestasi tolak peluru yang telah dikemukakan

secara singkat diatas, dapat diprediksi bahwa kemampuan tolak peluru

dapat tercapai dengan baik, jika penguasaan teknik dasar bersinergis

dengan faktor penunjang dalam tolak peluru. Peluru diperhatikan oleh para

siswa, meninggalkan lingkaran tolak harus setelah peluru itu jatuh di tanah

dan keluar melalui lingkaran bagian belakang.
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Gambar 2.10 Sikap Badan Setelah Menolak Peluru (Purnomo, 2011:140)

N. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini untuk memperkuat hasil penelitian yang akan diteliti

penulis yang berjudul pengaruh model pembelajaran berpasangan dan

berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII

SMP Negeri I Gisting. Sebagai kesimpulan kuat yang menyatakan bahwa

model pembelajaran berpasangan lebih baik dari pada berkelompok penulis

membandingkan hasil dari penelitian serupa yang dilakukan oleh Chandra

Daryusman yang berjudul pengaruh model pembelajaran berpasangan dan

berkelompok terhadap keterampilan gerak dasar kayang pada siswa kelas VII

SMP Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur tahun ajaran 2013/2014. Penelitian

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan gerak dasar

kayang melalui kegiatan model pembelajaran berpasangan dan berkelompok.

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan populasi 240 dan

sampel 60 siswa.

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung 9,49 dengan F tabel 3,15. Karena F

hitung>F tabel, maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh model pembelajaran
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berkelompok terhadap keterampilan gerak dasar kayang pada taraf

kepercayaan 95%. Sedangkan Hasil analisis diperoleh nilai F hitung 6,12

dengan F tabel 3,15. Karena F hitung>F tabel, maka Ho ditolak, artinya model

pembelajaran berpasangan memberikan pengaruh lebih baik dari pada model

pembelajaran berkelompok dan kontrol terhadap keterampilan gerak

dasarkayang pada taraf kepercayaan 95%. Kelompok model pembelajaran

berpasangan memiliki nilai peningkatan keterampilan gerak dasar sebesar

18,4. Kelompok model pembelajaran berkelompok memiliki nilai peningkatan

keterampilan gerak dasar sebesar 12;5. sedangkan pada kelompok kontrol

memiliki nilai peningkatan keteramplan gerak dasar hanya sebesar 0,3.

Hal ini terbukti dalam penelitian ini dan hasil yang terlihat dari hasil penelitian

menunjukkan bahwa model pembelajaran berpasangan memberikan dampak

lebih baik untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar kayang dibandingkan

dengan model pembelajaran berkelompok.

O. Kerangka Berfikir

Dalam melakukan gerak pada setiap cabang olahraga, Keterampilan tiap-tiap

orang berbeda-beda, seseorang harus banyak melakukan latihan, baik latihan

fisik maupun tehnik guna mencapai suatu kesempurnaan gerak pada setiap

cabang olahraga. Demikian halnya dalam olahraga atletik khususnya pada

nomor tolak peluru gaya o’brien. Karena tolak peluru adalah berprinsip

dengan melakukan tehnik tolakan yang tepat sehingga dapat meraih tolakan

peluru yang sejauh-jauhnya, oleh karena itu kekuatan fisik dan tehnik

seseorang harus baik. Berdasarkan tinjauan secara teoritis, Dalam mempelajari
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gerak keterampilan olahraga, anak akan berusaha untuk mengerti gerakan

yang akan dipelajari, selanjutnya memberi perintah pada otot-otot tubuhnya

untuk mewujudkan dalam gerakan yang sesuai dengan pola gerakan yang

dipelajari. Dengan demikian belajar keterampilan gerak merupakan proses

yang berbentuk kegiatan, mengamati, menirukan, berulang-ulang menerapkan

pola gerak-gerak tertentu pada situasi yang dihadapi, dan juga dalam bentuk

kegiatan-kegiatan menciptakan pola gerak baru untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi jelas bahwa tujuan utama belajar

keterampilan gerak dasar adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak yaitu

perubahan perilaku yang bersifat psikomotor dan perubahan itu dapat

ditafsirkan dalam perubahan penguasaan keterampilan gerak suatu cabang

olahraga. Selain perubahan yang bersifat psikomotor perubahan itu juga

bersifat kognitif dan afektif, karena selain itu berlatih pola gerak, adapun

belajar memahami konsep dan peraturannya serta nilai-nilai yang terkandung

di dalam cabang olahraga tersebut.

P. Hipotesis

Menurut Arikunto (2006:71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data

yang terkumpul. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah

sebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran berpasangan terhadap

hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP Negeri 1

Gisting Tanggamus.
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H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran berpasangan

terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP

Negeri 1 Gisting Tanggamus.

H2 : Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran berkelompok

terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP

Negeri 1 Gisting Tanggamus.

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran berkelompok

terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP

Negeri 1 Gisting Tanggamus.

H3 : Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran

berpasangan dan model pembelajaran berkelompok terhadap hasil tolak

peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting

Tanggamus.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiyah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:2). Dalam

penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan menggunakan desain

penelitian yaitu pre-test dan post-test design, yaitu untuk mengetahui

pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah model

pembelajaran berpasangan dan model pembelajaran berkelompok, variabel

terikatnya adalah hasil tolak peluru gaya o’brien.

Selanjutnya penulis akan mengadakan eksperimen untuk mengetahui

pengaruh model pembelajaran secara berpasangan dan berkelompok terhadap

terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa SMP Negeri 1 Gisting.

Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk melatih mengajar

berdasarkan variabel dengan mengajarkan kepada siswa. Penulis akan

mengambil sejumlah siswa untuk diteliti. Dan selanjutnya penulis akan

menggunakan tes untuk pengambilan datanya.
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B. Tempat Penelitian

Tempat yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Gisting,

yang beralamat Jl. Siswa Bakti Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi

Lampung.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2010:80). Sedangkan Arikunto (2006:130) mengartikan bahwa populasi

adalah keseluruhan objek penelitian. Maka yang menjadi jumlah populasi

dari penelitian ini berjumlah 320 orang.

Tabel 3.1 Jumlah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting Tanggamus.

NO JUMLAH KELAS VII SMP
NEGERI 1 GISTING

JUMLAH SISWA

1 KELAS VII U1 35
2 KELAS VII U2 35
3 KELAS VII A 39
4 KELAS VII B 38
5 KELAS VII C 43
6 KELAS VII D 42
7 KELAS VII E 43
8 KELAS VII F 45

JUMLAH 320

b. Sampel

Sampel penelitian adalah suatu objek yang akan menjadi bahan penelitian.

Adapun untuk menentukan besarnya sampel yang akan diteliti,  Arikunto
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(2002:120) menjelaskan, untuk sekedar ancer-ancer maka apabila

subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua. Apabila lebih

dari 100 maka dapat diambil sampel 10-15% atau 20-25%. Namun

mengingat keterbatasan peneliti maka perlu dilakukan pengambilan

sampel sebesar 10%.

Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik proporsional

random sampling. Pelaksanaan pengambilan sampel, memilih subjek

penelitian dilakukan dengan cara acak atau random dengan cara undian

sesuai proporsinya. Dari pelaksanaan tahapan tersebut diperoleh siswa

yang dijadikan sampel penelitian, berjumlah 32 orang siswa. Subjek dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting Tanggamus.

Tabel 3.2 Jumlah sampel siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting

NO JUMLAH KELAS VII SMP
NEGERI 1 GISTING

JUMLAH
SISWA

1 KELAS VII U1 2
2 KELAS VII U2 4
3 KELAS VII A 3
4 KELAS VII B 5
5 KELAS VII C 5
6 KELAS VII D 3
7 KELAS VII E 4
8 KELAS VII F 6

JUMLAH 32
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D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen)

dan variabel terikat (dependen).

1. Variabel independen atau bebas menurut Sugiyono (2010:39) merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen/ terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah model pembelajaran berpasangan (X1)  dan model pembelajaran

berkelompok (X2).

2. Variabel dependen atau terikat menurut Sugiyono (2010:39) merupakan

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitan ini adalah hasil tolak

peluru gaya o’brien (Y).

a. Definisi Konseptual Variabel

 Definisi Konseptual  Variabel X

Menurut Johnson (2010:4) model pembelajaran berpasangan

merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan penggunaan

kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerja

bersama-sama didalamnya guna memaksimalkan pembelajaran mereka

sendiri dan pembelajaran satu sama lain. Insiparsi yang melandasi

munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga

merupakan salah satu materi pendidikan jasmani yang banyak

digunakan oleh para guru dan siswa pun senang melakukannya.

Model pembelajaran berkelompok merupakan salah satu strategi

belajar-mengajar. Menurut Roestiyah (2008:15) model pembelajaran
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berkelompok adalah salah satu cara mengajar di mana siswa di kelas

dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 7 siswa, mereka

bekerja sama dalam memecahkan masalah, melaksanakan tugas

tertentu, dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah

ditentukan oleh guru.

 Definisi Konseptual Variabel Y

Tolak peluru menurut Muhajir (2007:178) B, adalah salah satu nomor

tolak pada cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya maka

peluru tidak dilempar tetapi ditolak atau didorong. Pada umumnya bila

menganalisis suatu gerakan pertama-tama perhatian tertuju pada cara

pelaksanaaannya. Dalam nomor tolak peluru dikenal dua macam gaya

yaitu : “ Dua macam gaya pokok yaitu gaya lama atau orthodox dan

gaya baru atau gaya O’Brien menurut penemunya”. Kalau ada gaya lain

biasanya hanya merupakan variasi dari kedua gaya tersebut.

b. Definisi Oprasional Variabel

 Definisi Oprasional Variabel X

Berdasarkan definisi konseptual variabel diatas, maka indikator-

indikator yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- Tes dengan model pembelajaran berpasangan

- Tes dengan model pembelajaran berkelompok

- Hasil akhir dalam model pembelajaran berpasangan dan

berkelompok
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 Definisi Oprasional Variabel Y

Dalam oprasional variabel Y indikator-indikator yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah:

- teknik memegang dan meletakkan peluru

- tahap awalan dalam melakukan tolak peluru

- tahap luncuran dan hasil jarak jauhnya tolakan

E. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.

Rancangan penelitian yang digunakan “Pre-test dan Post-test”. Gambaran

rancangan sebagai berikut :

X 1 Treatment 1

P ─ R ─ Sampel ─ Pretest ─ OP ─ Posttest

X 2 Treatment 2

Gambar 3.1 Rencana Penelitian Model Pembelajaran Berpasangan dan
Model Pembelajaran Berkelompok.

Keterangan :

P = Populasi.

R = Random.

Pretest = Tes awal hasil tolak peluru gaya o’brien.

OP = Ordinal Pairing.

X 1 = Kelompok 1 (Kelompok pembelajaran berpasangan).

X 2 = Kelompok 2 ( Kelompok pembelajaran berkelompok).

Treatment 1= Model pembelajaran berpasangan.

Treatment 2= Model pembelajaran berkelompok.

Posttest = Tes akhir hasil tolak peluru gaya o’brien.
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Pembagian kelompok eksperimen didasarkan hasil tolak peluru gaya o’brien,

pada tes awal dirangking, kemudian subjek yang memiliki kemampuan setara

dipasang-pasangkan ke dalam kelompok 1 dan kelompok 2. Dengan demikian

kedua kelompok tersebut sebelum diberi perlakuan memiliki kemampuan

yang sama. Apabila pada akhirnya terdapat perbedaan, maka hal ini

disebabkan oleh pengaruh perlakuan yang diberikan. Adapun pembagian

kelompok dalam penelitian ini dengan cara ordinal pairing sebagai berikut :

1 2

4 3

5 6

dst 7

Gambar 3.2 Cara Ordinal Pairing.

F. Teknik Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder.  Data primer

didapatkan melalui tes dan pengukuran langsung variabel yang diamati,

sedangkan data skunder didapatkan dari instansi terkait seperti sekolah dan

sejenisnya serta studi literatur. Tes dan pengukuran variabel pada saat

penelitian berlangsung dilakukan untuk mengukur/menilai peningkatan hasil

tolak peluru gaya o’brien dengan menggunakan model pembelajaran

berpasangan dan model pembelajaran berkelompok yang telah dibuat.
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G. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian adalah suatu tindakan langsung yang dilaksanakan oleh

peneliti sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Tindakan ini diperoleh

dengan melihat suatu gambaran dari seluruh pemikiran dan kegiatan yang

dilakukan dalam penelitian. Penelitian eksperimen ini, desain yang digunakan

adalah “pre-tes dan post-tes”. Adapun bentuk pelaksanaan yang dimaksud

secara sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Bentuk pelaksanaan pre-test dan post-test

Subjek Pre-tes Treatment (Perlakuan) Post-tes

Eksperimen:

Kelompok A
TI A

Model pembelajaran

berpasangan
X1 T2  A

Eksperimen:

Kelompok B
TI  B

Model pembelajaran

berkelompok
X2 T2  B

Keterangan:

TI A : Tes awal kelompok A

T2 A : Tes akhir kelompok A

TI B : Tes awal kelompok B

T2 B : Tes akhir kelompok B

X1 : Model pembelajaran berpasangan

X2 : Model pembelajaran berkelompok

H. Prosedur Penelitian

Sebelum melakukan penelitian penulis terlebih dahulu mengadakan observasi

di sekolah, apabila dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan

maka penulis mengurus surat izin penelitian yang akan ditujukan kepada

kepala sekolah yang akan menjadi tempat penelitian, setelah diizinkan oleh

pihak sekolah penulis berkoordinasi dengan guru matapelajaran penjaskesrek
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dalam menjalankan penelitian yang telah disusun sesuai jadwal penelitian.

Penelitian ini subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok eksperimen

dimana pembagiannya dengan cara ordinal pairing setelah dilakukan pre-test

sebelum pelaksanaan penelitian yaitu pemberian perlakuan bagi kedua

kelompok eksperimen. Setelah diberikan perlakuan selama 2 ½  bulan dengan

frekuensi 2 kali seminggu maka dilakukan pos test kepada kedua kelompok.

I. Instrumen Penelitian

Intrumen adalah alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data

Suharismi Arikunto, (2006 : 188). Instrument yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tes tolak peluru gaya o’brien.

a. Tes tolak peluru gaya o’brien.

Unsur yang dinilai dari tes ini adalah hasil tolakan tolak peluru gaya

o’brien. Adapun alat-alat dan perlengkapan tes sebagai berikut :

(1) Lingkaran tolak, (2) Peluru, (3) Bendera (4) Meteran, (5) Peluit, (6)

Tali rafia, (7) Alat tulis dan blangko tes. Sedangkan petugas tes dimana

memiliki tugas sebagai berikut:  (1) Pengawas tolakan, (2) Petugas

pengukur tolakan, (3) Pencatat hasil.

Norma pelaksanaan tolak peluru gaya o’brien adalah sebagai berikut : pertama

siswa melakukan awalan didalam lingkaran tolak dengan posisi badan

membelakangi  arah tolakan, ini sesuai dengan gaya yang akan dilaksanakan

yaitu gaya o’brien. Setelah itu lakukan luncuran dan tolakan dengan tidak

melebihi balok penahan tolakan. Kemudian pengukuran dihitung dari balok

penahan tolakan sampai dengan jarak hasil  tolakan yang diperoleh. Masing-
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masing siswa diberi kesempatan sebanyak dua kali melakukan percobaan dan

diambil hasil yang terjauh dari dua kali percobaan tersebut.

J. Teknik Analisis Data

Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung

hasil tes awal dan tes akhir pengaruh model pembelajaran berpasangan dan

berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien. Berikut adalah

langkah-langkah menganalisa data adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas data

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Pengujian

normalitas ini adalah menggunakan uji liliefors. Langkah pengujianya

mengikuti prosedur sudjana (2002:466) yaitu :

a. Pengamatan , ,..., dijadikan bilangan baku , ,..., dengan

menggunakan rumus

=

SD : Simpangan baku

Z : Skor baku

X : Row skor

: Rata-rata

b. Tiap bilangan baku dengan menggunakan daftar distribusi normal

baku. Kemudian di hitung peluang F(Z ) = P (Z ≤ Z )

c. Selanjutnya dihitung Z , Z ,..., Z yang lebih kecil atau sama denganZ kalau proporsi ini dinyatakan dengan S(Z )maka:
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S(Z ) =
.. , ,..., …

d. Hitung selisih F(Z ) − S(Z ) kemudian tentukan harga mutlaknya.

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut.

Sebutlah harga terbesar ini dengan L . Setelah harga L , nilai hasil

perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis L untuk uji

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. Bila harga lebih kecil (<) dari L

tabel maka data yang akan di olah tersebut berdistribusi normal

sedangkan bila lebih besar (>) dari L tabel maka data tersebut tidak

berdistribusi normal.

< :  Normal

> : ≠ Normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua

kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut

Sudjana (2002:250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus

sebagai berikut :=
Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus

Dk pembilang : n-1 (untuk varians terbesar)

Dk penyebut : n-1 (untuk varians terkecil)

Taraf signifikan (0.05) maka dicari pada tabel F

Didapat dari tabel F
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Dengan kriteria pengujian

Jika : F hitung ≥ F tabel tidak homogen

F hitung ≤ F tabel berarti homogen

Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tepi sebaliknya bila F

hitung (>) dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang

berbeda.

3. Uji T

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya

varians antar kedua kelompok sample maka analisis yang digunakan dapat

di kemukakan beberapa alternatif :

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians

yang homogen ( - ) maka uji t- tes yang dipergunakan untuk

menguji hipotesis penelitian menurut Sudjana (2002:240) sebagai

berikut :

=
( )

= ( ).( ²) ( ).( ²)
Keterangan :X = Rerata kelompok eksperimen AX = Rerata kelompok eksperimen BS = Simpangan baku kelompok eksperimen AS = Simpangan baku kelompok eksperimen B
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n = Jumlah sampel kelompok eksperimen An = Jumlah sampel kelompok eksperimen B

b. Salah satu data berdistribusi normal dan data yang lain tidak

berdistribusi normal ( ≠ ) kedua kelompok sampel yang

mempunyai varians yang homogen atau tidak homogen maka rumus

yang digunakan menurut Sudjana (2002:241) :t =
( )

KeteranganX = Rerata kelompok eksperimen AX = Rerata kelompok eksperimen BS = Simpangan baku kelompok eksperimen AS = Simpangan baku kelompok eksperimen Bn = Jumlah sampel kelompok eksperimen An = Jumlah sampel kelompok eksperimen B

c. Bila kedua data berdistribusi tidak normal, kedua kelompok sampel

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan adalah:

Z = ( )
U =

( )
U =

( )
Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen A dan

kelompok eksperimen B adalah Z hitung < dari Z tabel berarti tidak
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terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan

kelompok eksperimen B. Sebaliknya bila Z hitung > dari Z tabel berarti

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan

kelompok eksperimen B.

4. Uji Pengaruh

Uji pengaruh digunakan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

berpasangan dan berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya o’brien,

maka digunakan rumus uji pengaruh sebagai berikut :

= √
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang didukung dengan kerangka

pikir dan kemudian dibuktikan dengan analisis data maka penelitian ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran berpasangan terhadap

hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP Negeri 1

Gisting Tanggamus.

2. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran berkelompok terhadap

hasil tolak peluru gaya o’brien pada siswa kelas VII SMP Negeri 1

Gisting Tanggamus.

3. Tidak ada perbedaan signifikan antara model pembelajaran berpasangan

dan model pembelajaran berkelompok terhadap hasil tolak peluru gaya

o’brien pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gisting Tanggamus.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka dapat disarankan untuk

dijadikan bahan masukkan bagi:

1. Guru pendidikan jasmani dan olahraga dalam melakukan pembelajaran

agar dapat memilih model pembelajaran yang tepat sehingga hasil belajar

gerak pada setiap cabang olahraga akan meningkat secara efektif.

2. Pada guru dan siswa, hendaknya memahami hukum-hukum mekanik,

sehingga pelaksanaan model pembelajaran berpasangan dan model

pembelajaran berkelompok dapat menghasilkan kemampuan serta

keterampilan tolak peluru lebih optimal

3. Peneliti, perlu dikaji lebih komperhensif dengan objek penelitian yang

lebih banyak serta variabel yang berbeda.
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