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Abstract: This study aims to determine the basic motion learning process of throwing a large ball 

through a scientific approach and studying a scientific approach can improve the basic motion of 

throwing a large ball. The subjects in this study were students of 5th, amounting to 26 students in 

Julang Elementary School , Bogor City, Tanah Sareal District, academic year 2019/2020. The 

research method used is action research with qualitative and quantitative data collection. Data 

collection is done by using observations, field notes, and test. The results showed that the scientific 

approach could improve the basic ability to throw big balls at 5th students, amounting to 26 students 

in Julang Elementary School, Bogor City, Tanah Sareal District. The conclusion is that the scientific 

approach can be use as an effort to improve physical education learning in elemantary school. 

Keyword : Basic Motion Throwing a Large Ball, Scientific Approach at 5th Grade Elementary 

School. 

 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran gerak dasar melempar bola 

besar melalui pendekatan saintifik dan mengkaji pendekatan saintifik dapat meningkatkan gerak dasar 

melempar bola besar. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V yang berjumlah 26 

siswa di Sekolah Dasar Negeri Julang Kota Bogor Kecamatan Tanah Sareal tahun ajaran 2019/2020. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan dengan pengambilan data kualitatif dan 

kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, cacatan lapangan, dan tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan gerak 

dasar melempar bola besar pada peserta didik kelas V yang berjumlah 26 siswa di Sekolah Dasar 

Negeri Julang Kota Bogor Kecamatan Tanah Sareal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan saintifik 

dapat dijadikan salah satu upaya dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah 

Dasar. 

Kata Kunci : Gerak Dasar Melempar Bola Besar, Pendekatan Saintifik Kelas V Sekolah Dasar. 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Jasmani adalah mata 

pelajaran yang mendidik dan mengenalkan 

siswa terhadap aktifitas jasmani dan 

olahraga. Olahraga sebagai komponen 

pendidikan secara keseluruhan telah disadari 

oleh banyak kalangan. Sebagai salah satu 

bentuk upaya peningkatan kualitas manusia 

Indonesia yang diarahkan pada kepribadian 

disiplin, sportivitas yang tinggi, serta 

peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa percaya diri. Kegiatan 

olahraga mencangkup berbagai macam 

cabang seperti bela diri, ateltik, permainan 

dan olahraga air. Olahraga permainan yang 

dilakukan dalam proses pendidikan salah 

satunya adalah olahraga bola besar. 

Permainan menggunakan bola besar 

adalah suatu aktivitas fisik yang di rancang 

secara sistematis yang menggunakan media 

sebuah bola berukuran besar yang bertujuan 

untuk memberikan kesenangan, 

menciptakan kerja sama, sportivitas, 

mematuhi aturan, serta membuat siswa 

mengenal dan menguasai  alat permainan. 

(Rosinar, Julia. 2017) 

Permainan bola besar memiliki nilai-

nilai dan tujuan yang sama dengan 

permainan kelompok lainnya, nilai positif 

untuk meningkatkan kemampuan fisik siswa 

selain itu permainan bola besar juga adalah 

permainan beregu dan tentu saja di 

dalamnya ada nilai kerjasama antar siswa. 

Jika ingin bermain bola besar hendaknya 

dilakukan di lapangan terbuka dan sebelum 

bermain haruslah menguasai teknik 

melempar bola besar terlebih dahulu. 

Pada saat melakukan observasi 

kegiatan belajar mengajar pendidikan 

jasmani dengan materi permainan bola besar 

di Sekolah Dasar Negeri Julang Kota Bogor, 

siswa mendapatkan kesulitan untuk 

menerapkan dan mengembangkan gerak 

dasar bermain bola besar di lapangan 

terutama pada saat melempar. Setelah 

melakukan pengamatan dan berdiskusi 

dengan guru penjas di sekolah tersebut 

kendala dalam permainan bola besar yaitu 

keterampilan fisik, minat siswa, sarana dan 

prasarana bermain bola besar menjadi 

kendala sehingga sejauh ini tingkat 

keterampilan gerak dasar melempar bola 

besar masih kurang baik. 

Pendekatan Saintifik merupakan 

salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan pada siswa sekolah dasar sesuai 

dengan karakteristiknya. Karena langkah-

langkah di dalam pendekatan saintifik lebih 

memudahkan siswa saat mengikuti 

pembelajaran. Metode pendekatan saintifik 
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dapat membantu meningkatkan gerak dasar 

melempar bola besar. 

Penulis tertarik untuk membuat suatu 

pembelajaran yang bermakna dan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam 

keterampilan gerak dasar melempar bola 

besar. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan video tentang cara melempar 

bola basket dan beberapa macam permainan 

anak yang di dalamnya mengembangkan 

aspek kemampuan gerak seperti ketepatan, 

jarak, koordinasi, dan keseimbangan. 

Dengan pembelajaran menggunakan video 

dan permainan tersebut, penulis 

mengharapkan keterampilan gerak dasar 

melempar siswa dapat meningkat. Selain itu, 

dengan melihat video siswa dapat 

menganalisis dan mengkomunikasikan 

kepada temannya yang berarti sangat 

berpengaruh positif dalam sikap individu 

dan kelompok. Langkah-langkah 

pembelajaran tersebut termasuk dalam ciri-

ciri teori pendekatan saintifik. 

Penelitian ini berfokus kepada 

pendekatan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifk pada 

materi pembelajaran gerak dasar melempar 

bola besar, selanjutnya mengupayakan 

perbaikan kekurangan-kekurangan dalam 

proses pembelajaran pendidikan jasmani 

serta jalan keluar dan mengupayakan agar 

pembelajaran pendidikan jasmani pada 

umumnya permainan bola besar menjadi 

mata pelajaran yang menyenangkan 

sehingga siswa tidak jenuh mengikuti 

pembelajarannya serta dapat menambah 

pengalaman gerak dasar melempar bola 

besar. Sehingga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan salah satu bahan ajar dalam 

peningkatan proses belajara mengajar 

pendidikan jasmani pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Julang Kota Bogor. 

Kualitas gerak dan fisik yang baik 

akan berpengaruh kepada kualitas hidup 

manusia secara keseluruhan, karena manusia 

adalah mahluk hidup yang terus bergerak 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Perkembangan kualitas gerak 

manusia didasarkan kepada perkembangan 

usia secara normal akan terus berkembang 

sampai pada puncak pertumbuhan gerak 

yang optimal. 

Perkembangan gerak dasar dimulai 

pada usia 2 sampai 7 tahun yang merupakan 

tahapan gerak dasar mulai dari 

perkembangan awal gerak diusia 2 tahun 

sampai dengan 3 tahun, tingkatan dasar 

gerak di usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun 

dan perkembangan kematangan gerak dasar 

pada usia 6 sampai 7 tahun. 
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Keterampilan atau gerak dasar 

merupakan satu model gerak yang menjadi 

dasar dari suatu keterampilan gerak yang 

lebih kompleks. Yang termasuk gerak dasar 

adalah gerakan berlari, melompat, dan 

melempar yang disesuaikan dengan 

karakteristik anatomi manusia, sehingga 

tidak terjadi cidera dan hal-hal yang 

merugikan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh manusia, terutama 

yang terjadi pada anak-anak yang sedang 

tumbuh. (Masnun, 2003). 

Gerak dasar merupakan gerak yang 

bersifat umum yang biasa dilakukan oleh 

siswa di sekolah dasar. Setiap melakukan 

kegiatan siswa tidak luput dari gerak baik 

secara sadar maupun tidak sadar meliputi 

gerakan berjalan, berlari, melompat dan 

melempar. Karena karakter anak usia 

sekolah dasar pada umumnya lebih gemar 

untuk bergerak. Oleh karena itu keempat 

gerakan tersebut disebut gerak dasar. 

Secara umum gerak dasar 

diklasifikasikan menjadi gerak lokomotor 

(locomotion), Gerak yang stabil (stability), 

dan Gerak manipulatif (manipulation). 

Anak-anak pada usia 6-14 tahun merupakan 

usia perkembangan yang penting dalam 

pengembangan dan pengayaan koordinasi 

gerak, sehingga akan menjadi bekal mereka 

untuk mengembangkan pada gerak yang 

lebih kompleks dimasa yang akan datang. 

(Gallahue, 2006) 

Gerak dasar atau dalam terminologi 

perkembangan motorik disebut dengan 

istilah Fundamental Movement melibatkan 

unsur-unsur dasar pergerakan tertentu dari 

satu gerakan saja. Itu tidak meliputi hal-hal 

seperti gaya (style) seseorang atau keanehan-

keanehan pribadi di dalam melakukan satu 

gerak tertentu. Contoh gerak dasar yang 

perlu dikembangkan pada masa anak anak 

adalah berlari, melompat, bergeser 

kesamping, sedangkan gerak manipulatif 

dapat berupa melempar, menangkap, 

menendang, dan mendorong, kesemuanya 

adalah bagian dari gerakan-gerakan lanjut 

dari gerak dasar yang lebih kompleks. 

Bagaimana seseorang dapat menguasai satu 

keterampilan gerak yang kompleks akan 

sangat dipengaruhi oleh pengalaman gerak 

dasar yang dikuasainya. Pengembangan 

keterampilan gerak dasar adalah dasar dari 

pengembangan keterampilan motorik pada 

anak-anak. Dan akan menjadi penentu dari 

pengembangan keterampilan gerak lebih 

lanjut kepada gerak yang lebih kompleks 

lagi, yang akan dipakai untuk kehidupan 

individu yang bersangkutan. (Gallahue, 

2006)  
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Gerak dasar merupakan gerak yang 

bersifat umum yang biasa dilakukan oleh 

siswa di sekolah dasar. Setiap melakukan 

aktivitas siswa tidak luput dari pergerakan 

sadar maupun tidak sadar. Pada dasarnya 

gerak dasar manusia adalah jalan, lari, 

lompat, dan lempar. Gerak dasar manusia 

merupakan pola gerakan yang melibatkan 

bagian tubuh yang berbeda dengan secara 

keseluruhan seperti kaki untuk berjalan 

ataupun berlari, tangan untuk melempar, dan 

menangkap atau memukul. Gerak dasar 

melempar merupakan gerak yang bersifat 

umum yang biasa dilakukan oleh peserta 

didik sekolah dasar. 

Gerak dasar melempar bola besar juga 

merupakan gerak yang membutuhkan 

koordinasi yang baik bagi seluruh bagian 

tubuh, sedangkan melempar juga 

membutuhkan fokus pandangan ketika 

melempar bola, gerak melempar, posisi 

tubuh yang dimana harus diperhatikan pada 

saat melakukan lemparan bola, sehingga 

dengan demikian gerak dasar melempar bola 

besar merupakan gerak manipulatif dan 

tuntutan keseimbangan yang merupakan 

klasifikasi dalam gerak dasar. 

Gerak dasar melempar diawali 

dengan sikap permulaan, yaitu posisi berdiri 

tegak, posisi salah satu kaki dibuka ke 

depan, dan posisi bola dipegang oleh dua 

tangan berada di depan dada. Pandangan 

mata diarahkan kepada yang dituju atau 

target. Gerakan melempar bola di dorong 

lurus ke arah depan dengan dua tangan, jari-

jari tangan digunakan untuk membantu 

power atau dorongan bola agar sampai pada 

target. (Sukrisno, 2006) 

Gerak dasar melempar harus 

memperhatikan berbagai aspek dari posisi 

tubuh, posisi kaki, posisi lengan-tangan, dan 

pandangan, seluruh aspek itu harus 

dilakukan dengan baik dan benar agar gerak 

dasar tidak keliru dan dikombinasikan 

menggunakan bola sebagai alat bantu. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, 

gerak dasar melempar bola besar adalah 

gerakan dasar yang meliputi kemampuan 

anggota tubuh bagian-bagian seperti mata, 

lengan, dan kaki yang memerlukan 

koordinasi menyeluruh serta benda sebagai 

alat nya. 

Karakteristik siswa sekolah dasar 

kelas V termasuk pada kategori kelas tinggi. 

Usia anak kelas V rata-rata 10 tahun, pada 

masa ini anak-anak sudah mengakhiri tahap 

operasional dan sepenuhnya berada pada 

tahap operasional konkrit kemudian 
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memasuki tahap operasional formal. 

Pada tahap operasional maupun 

operasional konkrit tidak banyak perbedaan 

masih berfikir nyata atau berfikir atas dasar 

pengalaman. Kemampuannya untuk berfikir 

secara abstrak harus didahului dengan 

pengalaman konkrit, kemampuannya untuk 

mengadakan klasifikasi masih bersifat 

konkrit, pemahaman tentang ruang telah 

berkembang sehingga dapat mengerti yang 

terjadi pada masa lalu. 

Pada tahap operasional konkrit 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) 

mulai memandang sesuatu secara objektif 

bergeser dari satu aspek situasi ke aspek 

yang lain secara reflektif dan memandang 

unsur-unsur kesatuan secara serempak, 2) 

mulai  berfikir rasional, misalnya 

mengelompokan elemen menjadi kesatuan 

yang utuh dan dapat melihat hubungan 

elemen dengan kesatuan/keseluruhan secara 

bolak balik, 3) membentuk dan 

mempergunakan keterhubungan aturan-

aturan, prinsip-prinsip ilmu sederhana dan 

menggunakan sebab akibat, 4) menggunakan 

cara berfikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda, 5) 

memahami konsep substansi, volume zat 

cair, panjang lebar, luas dan berat. (Iskandar, 

1997) 

Perkembangan kognitif maupun 

bahasa, ciri-ciri siswa kelas V adalah sudah 

mulai mandiri, sudah ada rasa tanggung 

jawab, penilaian terhadap dunia luar tidak 

hanya dipandang dari dirinya sendiri tetapi 

juga dilihat dari orang lain, sudah bisa 

menunjukan sikap kritis dan irasional. 

Keadaan lingkungan banyak 

mempengaruhi perkembangan  anak yang 

dipengaruhi oleh dorongan dan rangsangan. 

Bergerak dengan bebas sangat penting 

sebagai kebutuhan untuk pertumbuhan 

keseluruhan tubuh yang sehat. Dalam 

perkembangan anak tidak perlu dirangsang 

untuk bergerak, dan seharusnya para 

pendidik dan orang tua mengetahui cara 

yang benar menciptakan dan membina 

kegiatan bermain dan berolahraga bagi anak-

anak sesuai dengan umurnya. 

Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta 

didik secara aktif mengkonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah, merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan konsep yang telah 

ditemukan. Pendekatan saintifik 
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dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik dalam 

mengenal, memahami berbagai materi 

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan 

saja dan tidak bergantung pada informasi 

yang searah dengan guru. 

Penerapan pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam 

melaksanakan proses-proses tersebut, 

bantuan guru diperlukan. Akan tetapi 

bantuan guru tersebut harus semakin 

berkurang dengan semakin bertambah 

dewasanya peserta didik atau semakin 

tingginya kelas peserta didik. (Daryanto, 

2014) 

Pendekatan berbasis pendekatan 

ilmiah itu lebih efektif hasilnya 

dibandingkan dengan pembelajaran 

tradisional. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi 

informasi dari guru sebesar 10 persen 

setelah 15 menit dan perolehan pemahaman 

kontekstual sebesar 25 persen. Pada 

pembelajaran berbasi pendekatan ilmiah, 

retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 

90 persen setelah dua hari dan perolehan 

pemahaman kontekstual sebesar 50-70 

persen. 

Pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran terdiri atas 

lima pengalaman belajar pokok yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar/mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan untuk semua mata 

pelajaran. (Majid dan Rochman, 2014) 

Kegiatan mengamati merupakan 

langkah pertama dalam kegiatan 

pembelejaran menggunakan pendekatan 

saintifik. Kegiatan mengamati ini untuk 

menarik rasa ingin tahu siswa. Kegiatan 

mengamati dapat dilakukan melalui kegiatan 

melihat, menyimak, mendengar, maupun 

membaca. Dengan melakukan pengamatan 

siswa dapat menemukan fakta atau informasi 

bahwa terdapat hubungan antara obyek yang 

sedang diamati siswa dengan materi yang 

sedang diajarkan guru. Obyek yang diamati 

siswa dapat berupa gambar, video, model 

atau demonstrasi yang berbentuk konkrit. 

Misalnya dalam pembelajaran Pendidikan 

Jasmani guru memberikan video gerakan 

atau permainan kepada siswa untuk diamati. 

Dengan mengamati video tersebut, akan 

muncul rasa ingin tahu siswa dan 

mendorong siswa untuk bertanya. 
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Setelah kegiatan mengamati selesai, 

guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. Pada tahap ini kegiatan 

pembelajaran memasuki langkah kedua 

dalam pendekatan sainitifik, yaitu menanya. 

Melalui pertanyaan dapat meningkatkan rasa 

ingin tahu, minat, dan perhatian peserta 

didik terhadap materi yang sedang diajarkan. 

Menanya juga memotivasi siswwa untuk 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 

melatih keterampilan berbicara siswa. Pada 

saat siswa mengamati, terdapat hal-hal yang 

tidak dimengerti siswa. Oleh sebab itu, 

kegiatan menanya menambah dan 

memperjelas informasi yang di dapat dari 

observasi. Kegiatan menanya dapat 

dilakukan secara dua arah, yaitu siswa ke 

guru, dan dari guru ke siswa. Dengan 

menanya diharapkan dapat menambah rasa 

ingin tahu siswa dan pemahaman siswa 

terhadap objek yang diamati, serta melatih 

sikap kritis siwa. 

Langkah ketiga adalah 

mengumpulkan informasi. Aktivitas 

mengumpumpulkan informasi dapat 

dilakukan melalui eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek atau kejadian, aktivitas wawancara 

dengan narasumber dan sebagainya yang 

berkaitan dengan permasalahan/materi 

pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk 

menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber. 

Langkah keempat yaitu 

menalar/mengasosiasi. Dalam konteks 

pembelajaran pada kurikulum 2013 menalar 

(associating) dengan pendekatan saintifik 

merujuk pada teori belajar asosiasi. Istilah 

asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 

kemampuan mengelompokkan beragam ide 

dan mengasosiasikan beragam peristiwa 

untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori. Penalaran adalah proses 

berpikir yang logis dan sistematis atau fakta-

fakta empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  

Pada langkah ini, siswa mengolah informasi 

yang telah didapatkannya untuk 

memecahkan masalah. Siswa 

mengumpulkan informasi yang telah 

didapatkan baik dalam kegiatan mengamati, 

menanya, atau berdasarkan sumber lain 

untuk kemudian disatukan dan dihasilkan 

sebuah kesimpulan. Setelah menalar, 

langkah terakhir dalam pendekatan saintifik 

adalah mengkomunikasikan. 

Mengkomunikasikan adalah menyampaikan 

hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

menggunakan media lainnya. Melalui 
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langkah ini, dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa siswa dan melatih 

keberanian serta rasa percaya diri siswa. 

Pendekatan saintifik adalah kegiatan 

pembelajaran yang membutuhkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran tersebut siswa 

mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar/mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik 

menggabungkan ranah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dalam kegiatan 

pembelajarannya. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian tindakan kelas (Class Room 

Action Research). Model proses yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah model dari Kemmis dan 

McTaggart, dimana setiap siklus terdiri dari 

empat langkah utama, langkah-langkah 

tersebut yaitu: (a) Merencanakan tindakan, 

(b) Melaksanakan tindakan, (c) Mengamati, 

(d) Refleksi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan observasi, catatan 

lapangan dan tes. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini, mencakup teknik analisis data 

kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data 

kualitatif memperhatikan pemilihan data 

(reduksi data) yang relevan dengan tujuan 

perbaikan pembelajaran, mendeskripsikan 

data hasil observasi, dan penarikan 

kesimpulan. 

HASIL 

Setelah melakukan evaluasi proses 

maupun hasil belajar, dilanjutkan dengan 

temuan hasil penelitian. Temuan hasil 

penelitian meliputi hasil proses 

pembelajaran dan analisis hasil belajar 

siswa. Untuk mengetahui hasil proses dapat 

dilihat dari lembar pengamatan/observasi. 

Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel dan 

grafik histogram di bawah ini: 

Tabel 10. Analisis Data Hasil 

Kemampuan 

Gerak Dasar Melempar Bola Besar 

Siklus 

Siswa Tidak 

memenuhi 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal 

Siswa Yang  

Memenuhi 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal 

 Jumlah % Jumlah % 

Tes 

Awal 
20 76,90 6 21,88 

I 11 42,00 15 58,00 

II 3 9,37 23 90,63 

      

Hasil kemampuan gerak dasar 

melempar bola besar dengan menggunakan 

pendekatan saintifik selalu mengalami 

peningkatan pada tiap-tiap siklusnya. Hasil 

tes awal menunjukkan jumlah siswa yang 

lulus sebanyak 6 orang (23,10%) dan yang 

tidak lulus sebanyak 20 orang siswa 

(76,90%). Siklus I menunjukkan 



Dinamika Sekolah Dasar     P-ISSN xxxxxx  E-ISSN xxxxxx 

11 
 

peningkatan sebanyak 15 siswa (58,00%) 

dan yang tidak lulus sebanyak 11 siswa 

(42,00%). Siklus II menunjukkan 

peningkatan sebanyak 23 siswa (90,63%) 

dan yang tidak lulus sebanyak 3 siswa 

(9,37%). 

Tabel 11. Analisis Data Hasil Proses 

Aktifitas Pembelajaran Gerak Dasar 

Melempar Bola Besar. 

Siklus 

 

Aktifitas 

Guru 

Rata-

Rata 

Aktifitas 

Siswa 

Rata-

Rata 

1 2 1 2 

I 70 80 75 74,61  81,29 78,26 

II 90 100 95 88,8 93 90,7 

 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa proses 

aktivitas pembelajaran gerak dasar 

melempar bola besar dengan menggunakan 

pendekatan saintifik selalu mengalami 

peningkatan pada setiap pertemuan di dalam 

siklusnya. Pada siklus I, aktifitas siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 74,61% 

meningkat menjadi 81,92%. Sehingga rata-

rata aktifitas siswa pada siklus I sebesar 

78,26%. Pada siklus II, aktifitas siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 88,8% 

meningkat menjadi 93%. Sehingga rata-rata 

aktifitas siswa pada siklus I sebesar 90,7%. 

Begitu pula dengan aktifitas guru yang 

menunjukkan peningkatan,  pada siklus I, 

aktifitas guru pada pertemuan pertama 

sebesar 70% meningkat menjadi 80%. 

Sehingga rata-rata aktifitas guru pada siklus 

I sebesar 75%. Pada siklus II,  aktifitas guru 

pada pertemuan pertama sebesar 90% 

meningkat menjadi 100%. Sehingga rata-

rata aktifitas guru pada siklus I sebesar 95%. 
 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian di 

atas, bahwa proses pembelajaran gerak dasar 

melempar bola besar melalui pendekatan 

saintifik selalu mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya, baik pada penggunaan 

pendekatan pembelajaran maupun pada hasil 

kemampuan gerak dasar melempar bola 

besar. 

Dalam penelitian menunjukkan model 

pembelajaran kooperatif tekhnik jigsaw 

dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 

gerak dasar lempar tangkap bola. (Munasih, 

2016)  

Penelitian ini dianggap berhasil jika 

terjadi peningkatan hasil belajar peserta 

didik. Hal inilah yang menjadi indikator 

keberhasilan penelitian yang dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui 

pendekatan saintifik peningkatan 

kemampuan gerak dasar melempar bola 

besar mengalami peningkatan dari 

sebelumnya.  

Berdasarkan data yang diperoleh 

menunjukan bahwa dengan menggunakan 
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pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

kebugaran jasmani dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. (Bagiasa, 2016) 

Sesuai dengan hasil observasi terhadap 

kemampuan berfikir logis dan objektif 

peserta didik, dalam hal mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, dan menginterpretasi, 

tentang gerak dasar melempar bola besar 

terus mengalami peningkatan pada setiap 

siklus. 

Sebelum melaksanakan penelitian, 

peneliti telah melakukan observasi awal 

terhadap kemampuan hasil belajar 

pendidikan jasmani tentang gerak dasar 

melempar bola besar. Observasi awal 

dilakukan sebagai acuan dalam merancang 

pendekatan saintifik yang diharapkan dapat 

menjadi salah satu solusi dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar gerak dasar melempar bola besar, 

khususnya berkenaan dengan materi ini. 

Selain itu dengan menggunakan strategi ini, 

diharapkan terjadi perubahan dalam proses 

pembelajaran yang melibatkan keaktifan 

peserta didik. 

Peneliti juga mengembangkan materi 

pembelajaran yang menekankan pada 

pembentukan paradigma peserta didik dalam 

memahami konsep gerak dasar melempar 

bola besar. Peneliti memandang hal ini 

sangat penting disoroti dalam konteks 

sekarang ini. Untungnya penekanan ini 

disesuaikan dengan kajian teori yang digali 

oleh peneliti, dengan mempertimbangkan 

implikasi materi ini dalam kehidupan peserta 

didik sehari-hari, baik untuk sekarang 

maupun ke depan.  

Berdasarkan observasi awal, 

menunjukkan masih rendahnya hasil belajar 

peserta didik, khususnya mengenai materi 

gerak dasar melempar bola besar. Selain itu 

proses pembelajaran masih monoton, yaitu 

hanya menggunakan metode ceramah dan 

pengerjaan tugas. Hal ini menyebabkan 

peserta didik tidak aktif dan menjadi jenuh 

untuk belajar, dan tentunya mempengaruhi 

kemampuan peserta didik. 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I, 

dilakukan evaluasi pada akhir siklus I untuk 

melihat apakah terjadi peningkatan hasil 

belajar peserta didik tentang gerak dasar 

melempar bola besar. Sesuai dengan 

pengamatan, hasil evaluasi siklus I 

mengalami peningkatan, walaupun belum 

memenuhi target yang diharapkan. Hasil 

evaluasi peserta didik pada siklus I sebanyak 

15 siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal, sehingga baru 58% siswa yang 

tuntas, dan proses pembelajaran 75% dan 
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keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sebesar 78,26%.  

Selain peningkatan hasil belajar 

peserta didik yang cukup signifikan, terjadi 

juga peningkatan dalam proses pembelajaran 

yang menunjukan peningkatan pada setiap 

pelaksanaan dalam dua kali tindakan siklus 

I. Walaupun masih terdapat beberapa 

kekurangan, tetapi hal ini dipandang wajar, 

karena untuk beralih suatu pendekatan 

pembelajaran yang baru diperkenalkan 

kepada peserta didik, tentunya guru harus 

mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga 

pada tindakan ke-1, masih nampak beberapa 

peserta didik yang bingung dengan 

pengaturan kelompok, bahkan terjadi 

keributan saat pembagian kelompok. Karena 

itu suara guru yang kurang kedengaran, 

sehingga beberapa peserta didik tidak 

memahami instruksi yang disampaikan guru. 

Begitu juga nampak beberapa peserta didik 

yang kurang aktif dalam tanya jawab. 

Dengan demikian pada pelaksanaan 

tindakan ke-1 terlihat peserta didik kurang 

antusias dalam proses pembelajaran.   

Namun memasuki tindakan ke-2 siklus 

I, peserta didik mulai beradaptasi dengan 

baik dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik. Tetapi 

dalam proses pembelajaran, guru kurang 

memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk merencanakan penyelesaian masalah 

yang dibahas. Guru terlihat terlalu 

mengintervensi peserta didik, sebagai upaya 

untuk mencegah peserta didik tenang dalam 

proses pembelajaran, padahal hal ini 

berdampak pada kurangnya antusias peserta 

didik, sehingga peserta didik tidak 

termotivasi untuk mencari dan menemukan 

informasi dari permasalahan yang dibahas. 

Nampak pula peserta didik yang kurang 

aktif dalam kelompok, dan hanya tergantung 

pada pemimpin kelompok. 

Dengan demikian guru merencakan 

untuk melanjutkan tindakan pada siklus II. 

Rencana perbaikan diantaranya guru 

memberikan kesempatan kepada peserta 

didik, membimbing peserta didik secara 

menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada 

beberapa peserta didik saja. Selain itu posisi 

guru dan peserta didik yang kurang tepat, 

menjadi kendala dalam proses pembelajaran. 

Masih terdapat juga gangguan dari luar kelas 

atau lapangan yang harus dipertimbangkan, 

ketika akan melanjutkan pada tindakan 

siklus II. 

Memasuki siklus II, guru telah 

merevisi berbagai hal yang perlu untuk 

proses pembelajaran dengan pendekatan 

saintifk, guna meningkatkan hasil belajar 
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siswa. Peningkatan yang signifikan terlihat 

pada pelaksanakan siklus II. Hal ini nampak 

dari meningkatnya jumlah siswa yang 

mendapat nilai sesuai Kriteria Ketuntasan 

Minimal, yaitu sebanyak 23 atau (93%) siswa 

yang tuntas, dan proses pembelajaran 100% 

dan keaktifan siswa dalan mengikuti 

pembelajaran sebesar 90,7. 

Pada pelaksanaan siklus II masih ada 3 

peserta didik yang belum mencapai nilai 

sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal. Hal ini 

dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya 

adalah tingkat penguasan gerak yang rendah, 

dalam kondisi sakit setelah kecelakaan, dan 

pernah tidak hadir dalam pembelajaran. 

Agar dapat memenuhi nilai sesuai Kriteria 

Ketuntasan Minimal ke tiga siswa ini 

disamping diberikan remedial melalui 

pemahaman gerak dasar melempar bola 

besar juga diberikan penugasan. Bentuk 

penugasan diantaranya adalah mencari 

sumber gambar maupun tulisan yang 

berkaitan dengan materi melempar bola 

besar serta memberikan tugas mempelajari 

gerak dasar melempar bola besar dirumah 

berdasarkan pemahaman gerak yang 

diberikan dan sumber yang peserta didik 

peroleh.  

Selanjutnya berdasarkan observasi 

terhadap proses pembelajaran, dengan 

menggunakan pendekatan saintifik maka 

terjadi peningkatan pada setiap tindakan 

yang dilakukan yaitu sebanyak dua kali 

tindakan dalam siklus II. Pada tindakan ke-1 

guru sudah memberikan bimbingan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan, dan 

mengarahkan siswa untuk merumuskan 

kesimpulan akhir. 

Puncak keberhasilan proses 

pembelajaran melalui penggunaan 

pendekatan saintifik, untuk meningkatkan 

hasil belajar gerak dasar melempar bola 

besar terjadi pada tindakan ke-2 siklus II. 

Dari observasi aktifitas guru dan peserta 

didik, catatan lapangan, dan hasil 

dokumentasi, terlihat bahwa semua langkah-

langkah pembelajaran sudah bisa dilakukan 

dengan baik. Sehingga proses pembelajaran 

telah berhasil dan tuntas. Hal ini berarti 

hipotesis tindakan terbukti berhasil, yaitu 

melalui pendekatan saintifik, dapat dapat 

meningkatkan kemampuan gerak dasar 

melempar bola besar pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Julang Kota Bogor 

Kecamatan Tanah Sareal. 

Dalam penelitian yang peneliti 

lakukan tentunya mempunyai banyak 

keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud, 

antara lain: 
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1 Keterbatasan waktu penelitian 

 Pertemuan hanya dilakukan dalam 2 

siklus yang keseluruhan terdiri dari 4 

pertemuan (2 x 35 menit), hal ini 

dikarenakan keterbatasan waktu yang 

kurang efektif, sehingga tidak menutup 

kemungkinan data yang diambi oleh peneliti 

belum memadai. 

2 Keterbatasan tempat penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan 

berlangsung di lapangan sekolah, dengan 

kondisi lapangan yang sangat minimalis 

membuat siswa menjadi tidak leluasa dalam 

melakukan gerakan lemparan bola, karena 

jika terlalu berlebihan dapat mengenai kaca 

kelas yang berada di dekat lapangan 

Pembahasan berisi ringkasan hasil 

penelitiannya, keterkaitan dengan konsep 

atau teori dan hasil penelitian lain yang 

relevan, interpretasi temuan, keterbatasan 

penelitian, serta implikasinya terhadap 

perkembangan konsep atau keilmuan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dipaparkan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Proses pembelejaran gerak dasar 

melempar melalui pendekatan saintifik 

sangat efektif diterapkan pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri Julang 

Kota Bogor Kecamatan Tanah Sareal. 

Berdasarkan hasil rata-rata pengamatan 

proses pembelajaran diperoleh hasil 

pada siklus I skor aktifitas guru dalam 

proses pembelajaran adalah 75%, 

meningkat pada siklus II menjadi 95%. 

Rata-rata keaktifan peserta didik dalam 

proses pembelajaran pada siklus I 

adalah 74,61% , meningkat pada siklus 

II menjadi 93%. 

2. Pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan gerak dasar melempar 

bola besar pada siswa kelas V Kota 

Bogor Kecamatan Tanah Sareal. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada 

siklus I siswa yang memperoleh nilai 

KKM 75 sebanyak 15 siswa (58%), 

pada siklus II meningkat menjadi 23 

siswa (90,63%). 
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