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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan proses pembelajaran 

tolak peluru melalui media pembelajaran melalui media audio visual dan 

modifikasi alat siswa kelas VIII Mts.s Ypt Darurrachmad Sibolga. Subjek disini 

adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 32 orang. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini maka dilakukan Tes Hasil Belajar pada tes awal, lalu dilakukan 

pembelajaran tolak peluru dengan menggunakan media modifikasi alat yang 

dilakukan pada Tes Hasil Belajar I dan Tes Hasil Belajar II yang berbentuk tes 

tolak peluru dengan menggunakan peluru yang sebenarnya. 

Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis : Dari tes hasil belajar 

sebelum menggunakan modifikasi pembelajaran (pre-test) di peroleh 12 siswa 

(37,5%) yang telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 20 siswa (62,5%) 

belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rat-rata 63,08%. 

Kemudian dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

menggunakan media audio visual dan modifikasi alat siklus I. Dari tes hasil 

belajar siklus I tolak peluru  pada siklus I diperoleh 19 siswa (59,38%) yang telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 13 siswa (40,62%) belum 

mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rat-rata 73,24. Kemudian 

dilakukan kembali pembelajaran tolak peluru menggunakan media pembelajaran 

yang sama dilakukan pada siklus II diperoleh 27 siswa dengan (84,38%) yang 

mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 5 siswa (15,62%) belum 

mencapai tingkat ketuntasan dalam belajar, dengan nilai rata-rata 81,83. Dalam 

hal ini dapat di lihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siklus I 

dan siklus II yaitu 8,59. Sehingga terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II.  

Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa melalui penggunaan 

media pembelajaran melalui media audio visual dan modifikasi alat dapat 

meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya membelakangi (O’Brien) pada siswa 

kelas VIII MTs.s Ypt Darurrachmad Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

 

 


