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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakai oleh banyak siswa yang kurang menguasai teknik dasar lempar 

cakram dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan guru masih menggunakan metode ceramah dalam 

menyampaikan materi, sehingga proses penyampaian kurang menarik, siswa kesulitan dalam 

memahami materi yang telah disampaikan dan akhirnya mengalami kendala dalam mempraktekkan 

teknik dasar lempar cakram gaya samping. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

metode demonstrasi didukung media audio visual terhadap kemampuan lempar cakram gaya samping 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Papar 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental Design dengan menggunakan desain 

Non equivalent Control Group Design. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Papar Kabupaten Kediri sebanyak 82 siswa, yang dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas kontrol 

sebanyak 41 siswa dan kelas eksperimen sebanyak 41 siswa . Teknik analisis data yang digunakan 

adalah uji t sampel bebas atau independent sample t-test. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode 

demonstrasi didukung media audio visual terhadap kemampuan lempar cakram gaya samping siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Papar Kabupaten Kediri dengan thitung 3,552 > ttabel 1,664. 

Kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode demonstrasi didukung 

media audio visual terhadap kemampuan lempar cakram gaya samping. Maka dari itu dapat 

disarankan metode demonstrasi didukung media audio visual dapat dijadikan alternatif metode 

pembelajaran guru dalam meningkatkan kemampuan lempar cakram gaya samping. 
 

Kata kunci : audio visual, metode, lempar cakram, demonstrasi. 
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I. LATAR BELAKANG 

Lempar cakram adalah salah satu 

nomor lomba dalam atletik yang 

menggunakan alat yang di lemparkan, 

cakram terbuat dari kayu yang bersabuk 

besi, dalam lempar ada dua kelas yang 

di perlombakan yaitu laki-laki dan 

perempuan. Lempar cakram sudah 

menjadi salah satu materi pokok atletik 

dalam pembelajaran penjasorkes dalam 

sekolah, lempar cakram memiliki dua 

teknik lemparan yaitu teknik lemparan 

menyamping dan teknik membelakan. 

Walaupun sudah menjadi salah satu 

materi pokok dalam pelajaran 

penjasorkes masih banyak para siswa 

yang kurang menguasai teknik dasar 

lempar cakram dengan baik dan benar. 

Seperti pengalaman waktu PPL  

(Praktek Pengalaman Lapangan) 

2016 di SMP Negri 1 Papar Kabupaten 

Kediri, ketika mengajar siswa kelas VIII 

banyak ditemukan siswa yang baru 

dalam mengetahui tentang lempar 

cakram gaya samping, dan para siswa 

masih belum tau cara melakukan 

gerakan melempar dengan baik dan 

benar. Metode yang di gunakan dalam 

menyampaikan materi adalah dengan 

metode ceramah dan mempraktikkan 

dilapangan, guru memberikan contoh 

gerakan dan siswa memperhatikan lalu 

memprakteknan gerakan tersebut.  

Guru merupakan faktor utama dan 

penentu dalam meningkatkan 

kemampuan dan keberhasilan. Guru 

sebagai pendidik dan siswa sebagai 

peserta didik, diwujudkan dengan 

adanya interaksi belajar mengajar 

melalui proses pembelajaran. Adapun 

penyebab kurangnya minat siswa antara 

lain adalah proses penyampaian yang 

kurang menarik, siswa kesulitan dalam 

memahami materi yang telah 

disampaikan dan akhirnya mengalami 

kendala dalam mempraktekkan teknik 

dasar lempar cakram gaya samping. 

Di dalam pembelajaran lempar 

cakram belum ada variasi-variasi belajar 

yang inovatif. Hampir setiap guru selalu 

menggunakan metode terpusat di guru 

saja sehinga siswa bosan, selain 

penyampaian yang kurang menarik. 

Situasi lapangan yang di gunakan 

adalah lapangan untuk umum juga 

mempengaruhi proses pembelajaran 

siswa. Siswa yang hanya duduk diam  

memperhatikan guru menerangkan 

materi lempar cakram dan menyuruh 

untuk mempraktekkan kembali seperti 

yang telah disampaikan, metode 

mengajar  tersebut dirasa kurang efektif 

karena siswa akan bosan dan  lebih 

terpengaruh dengan lingkungan 

lapangan atau situasi yang tengah 

terjadi dilapangan tersebut. Sehingga 

saat siswa di minta untuk 

mempraktekkan seperti materi yang 

sudah disampaikan, siswa akan banyak 
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mengalami kesulitan karena kurangnya 

konsentrasi dalam proses pembelajaran.  

Guru lebih dituntut untuk bisa 

berpikir yang inovatif dan kreatif dalam 

menentukan pendekatan atau media 

pembelajaran yang tepat untuk proses 

pembelajaran agar tercipta suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, 

tidak membosankan, sehingga dapat 

menimbulkan semangat belajar bagi 

peserta didik, dapat membangkitkan 

motivasi peserta didik, dapat 

membangun pola pikir peserta didik, 

guru dapat merangsang kemampuan 

berpikir siswa supaya tingkat 

pemahamannya dapat lebih dalam lagi. 

Ada banyak metode pembelajaran 

yang tepat dan variatif untuk digunakan 

guru dalam pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang dianggap 

sesuai dengan materi lempar cakram 

yaitu metode pembelajaran demonstrasi. 

Dengan menerapkan metode 

pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar, dan 

kefasihan atau kelancaran dalam 

ketrampilan, selain itu dapat 

meningkatkan kemampuan dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pelaksanaan metode demonstrasi akan 

lebih mencapai keaktifan siswa jika 

dibantu dengan alat-alat yang sesuai 

dengan kebutuhan. Pada prinsipnya 

metode pembelajaran demonstrasi akan 

mampu menciptakan suasana atau 

hubungan baik antara sesama siswa 

sehingga ada keinginan dan kemauan 

dari siswa untuk menyaksikan apa yang 

didemonstrasikan. Selain itu, ketika 

demonstrasi dilaksanakan, siswa akan 

mendapat gambaran jelas tentang materi 

pelajaran yang sedang diajarkan. Dan 

dengan digunakannya metode 

demonstrasi ini, siswa akan lebih 

termotivasi untuk fokus memperhatikan 

ketika guru mendemosntrasikan materi 

yang diajarkan. 

Selain metode demonstrasi, 

penggunaan media yang tepat juga 

diperlukan. Media yang dianggap sesuai 

dengan materi lempar cakram gaya 

samping yaitu dengan media audio 

visual.  

Menurut  Abdorrakhman Gintings 

(2010: 146) tentang media audio visual 

yaitu, “media ini menampilkan materi 

pembelajaran dalam bentuk sesuatu 

yang dapat didengar oleh telinga dan 

dilihat oleh mata manusia”  

 

Sedangkan menurut Hanief dan 

Zawawi (2016: 84-97). Teknologi audio 

visual merupakan cara menghasilkan 

atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan mesin-mesin dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-

pesan audio dan visual. Pengajaran 

melalui audio visual jelas bercirikan 
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pemakaian perangkat keras selama 

proses belajar, seperti mesin proyektor 

film, ataupun tayangan dengan 

menggunakan Video Compact Disk 

(VCD). 

Jadi dapat disimpulkan media audio 

visual merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk pembelajaran 

olahraga yang dapat digunakan untuk 

memperjelas banyak hal terkait dengan 

teknik dasar lempar cakram gaya 

samping. Media audio visual ini 

memiliki kelebihan yaitu dapat 

menyajikan obyek dan peristiwa nyata 

di kelas untuk dijadikan bahan 

pembahasan atau diskusi yang menarik. 

Atas dasar uraian di atas, diambil 

judul penelitian “Pengaruh Metode 

Demonstrasi didukung Audio visual 

Terhadap Kemampuan Lempar Cakram 

Gaya Samping Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Papar Kabupaten Kediri. 

 

II. METODE 

Didalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu: variabel 

terikat adalah kemampuan lempar 

cakram. Variabel bebas adalah metode 

demonstrasi didukung audio visual 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif, karena data dalam penelitian 

ini diwujudkan dalam bentuk angka-

angka untuk mengukurnya menggunakan 

analisis statistik karena untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 

2014: 148). Penelitian ini merupakan 

penelitian Quasi Experimental Design 

dengan menggunakan desain non 

equivalent pretest-posttest control group 

design. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh kelas VIII SMP 

Negeri 1 Papar Kabupaten Kediri yang 

berjumlah berjumlah 338 siswa 

Menurut Sugiono, (2015: 112) 

Apabila kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua, hingga penilitian 

nyamerupakan penelitian populasi. 

Selanjutnnya, jika jumlah subjeknya 

besar dapat diambil antara 10-15% atau 

20-55% atau lebih. 

Pengambilan sampel yang 

digunakan peneliti adalah 25% dari 

jumlah populasi, sehingga diperoleh 

besarnya sampel peneliti sebanyak 82 

siswa 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu perangkat pemebelajaran 

dan tes lempar cakram. 

Teknik analisis data yang 

digunnakan adalah uji t dengan progam 

SPSS v.21 for Windows. Uji t yang 

digunakan adalah uji independent 

sample t-test. Sebelum melakukan uji t 

terlebih dahulu data harus di uji 

normalitas dan homogenitas   
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji independent 

sample t-test dapat diketahui bahwa 

harga thitung 3,362 lebih besar  dari ttabel 

1,664 dengan tingkat kesalahan 5% dan 

df 80,  atau nilai sig. (2-tailed) sebesar 

0,001 < 0,05 maka hipotesis nol (H0) 

ditolak pada dan hipotesis kerja (Ha) 

dapat diterima ada pengaruh yang 

signifikan penggunaan metode 

demonstrasi didukung media audio 

visual terhadap kemampuan lempar 

cakram gaya samping siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Papar Kabupaten Kediri 

Tahun Ajaran 2017/2018 
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