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ABSTRAK 

 

Atriyani. 2013. Penerapan Bermain Kerarel Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Senam Keseimbangan pada Siswa Kelas II SD N Lerep 05 Kecamatan 
Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2013. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Jasmani Keolahragaan dan Kesehatan   Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing (1) 
Rumini, S.Pd., M.Pd (2) Drs. Kriswantoro, M.Pd 

Kata Kunci: Aktvitas Belajar, Hasil Belajar Siswa, Senam Keseimbangan, 
Bermain Kerarel 

Pembelajaran senam keseimbangan pada pendidikan dasar merupakan 
sarana dalam mengembangkan keterampilan siswa yang bertujuan 
menghasilkan peningkatan hasil belajar materi senam keseimbangan dengan 
bermaian kerarel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar dan 
aktvitas siswa yang kurang termotivasi dalam melakukan senam keseimbangan 
pada kelas II SDN Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Sematang, 
dalam pembelajaran senam keseimbangan salah satunya disebabkan oleh cara 
mengajar guru belum bervariasi terutama dalam pemanfaatan media sebagai 
sumber belajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah 
penerapan bermaian kerarel dapat meningkatkan hasil belajar senam 
keseimbangan pada siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran 
Barat Kabupaten Semarang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan peningkatan hasil belajar senam keseimbangan dengan bermain 
kerarel. 

Penelitian dilaksanakan di SD N Lerep 05 dengan subyek penelitian 
seluruh siswa kelas II yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki 
dan 10 siswa perempuan dan guru. Sumber data diperoleh dari kinerja dan hasil 
belajar siswa, kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran, dan dokumen yang 
diperoleh dari temuan, catatan selama pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan 
melalui dua tahap yaitu tahap siklus I,  dan II. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi atau pengamatan tes berupa tes tertulis pada setiap  
siklus dan lembar observasi untuk aktvitas guru dan siswa. Temuan selama 
pelaksanaan penelitian dibahas bersama dengan teman sejawat (kolabolator). 
Metode yang digunakan adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) hasil aktivitas siswa meningkat 
pada tiap siklusnya, siklus I adalah 66.7% dengan siswa tuntas 14,  pada siklus II 
90.5% dengan siswa tuntas 19. Pada siklus 1 pencapaian ketuntasan kognitif 
(61,9%), psikomotor (66.7%), afektif (71.4%). Pada siklus 2 pencapaian 
ketuntasan kognitif (90.5%), psikomotor (85.7%), afektif (90.5%). Peningkatan 
dari siklus I dan siklus II adalah 23.8%  2). Hasil keterampilan guru mengalami 
peningkatan, dapat diketahui dari rata-rata hasil keterampilan guru pada siklus I 
adalah 72% , pada siklus II 94%  . 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan melalui pendekatan 
bermain kerarel, aktivitas siswa, guru dan hasil belajar kelas II SDN Lerep 05 
dalam pembelajaran senam keseimbangan meningkat. Saran bagi guru 
sebaiknya dalam pembelajaran senam keseimbangan salah satunya melalui 
pendekatan bermain kerarel agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 
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Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya 
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ilmiah orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Bagian di dalam tulisan ini 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia di dunia ini sangat membutuhkan pendidikan, karena 

pendidikan dapat menentukan perkembangan suatu Bangsa dan Negara. 

Pendidikan juga mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 3 menyebutkan bahwa, “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, upaya meningkatkan 

kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional 

menjadi masalah  pembangunan di tanah air. Upaya-upaya untuk terus 

melakukan pembaharuan dalam rangka peningkatan kualitas dan relevansinya 

dengan kebutuhan pembangunan nasional terus dilakukan. Berbagai inovasi 

pendidikan diusahakan untuk terus dikembangkan, karena tidak ada kemajuan 

pendidikan tanpa inovasi. Bila inovasi yang diterapkan adalah hasil adopsi, perlu 

penelitian tentang kesesuaiannya dengan kondisi setempat. Perubahan atau 
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kemajuan pendidikan juga memerlukan penyediaan guru professional atau 

sumber daya manusia yang berkualitas disamping sarana dan prasarana. 

Pada saat ini dapat dikatakan kondisi pembelajaran di sekolah dasar 

masih jauh dari harapan, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana dalam  

kegiatan PBM, sampai pada kurang relevannya model pembelajaran dengan 

kondisi perkembangan fisik dan psikis anak. Anak sering dianggap sebagai orang 

dewasa kecil, sehingga yang terjadi dalam pembelajaran adalah penggunaan 

peralatan olahraga yang mestinya digunakan orang dewasa juga digunakan 

anak-anak. Selain itu mengenai ukuran lapangan ataupun aturan mainnya.  

Penjasorkes adalah bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. 

Oleh karena itu harus diberikan perhatian dari semua pihak. Sejalan dengan hal 

tersebut pelaksanaan pendidikan penjasorkes di sekolah seharusnya 

dilaksanakan secara efektif  dan sesuai dengan kondisi dan psikis anak.  

Salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri tentang pengajaran 

penjasorkes di sekolah adalah pengajaran memerlukan dukungan sumber untuk 

mengembangkan proses pembelajaran. Namun dalam hal ini pelajaran 

penjasorkes sering dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pertama banyak 

orang menganggap bahwa penjasorkes hanya pelajaran yang kurang penting 

dibandingkan pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa, IPA, dan 

sebagainya. Kedua, penjasorkes adalah pembelajaran yang relatif mahal untuk  

dilaksanakan karena memerlukan banyak perlengkapan. Pengajaran yang baik 

dalam penjasorkes dalam kenyatannya lebih dari mengembangkan keterampilan 

olahraga. Pengajaran yang baik tersebut  melibatkan  aspek-aspek  yang 

berhubungan dengan apa yang sebenarnya dipelajari oleh siswa melalui 

partisipasinya , bukan aktivitas olahraga yang mana dapat mereka lakukan. 
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        Mengingat makna penting tersebut, aktivitas penjasorkes harus diartikan 

sebagai kegiatan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan motorik dan 

nilai-nilai fungsional yang mencakup kognitif, afektif dan sosial. Aktifitas tersebut 

seharusnya dipilih dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Melalui 

kegiatan penjasorkes diharapkan anak didik menjadi tumbuh dan bekembang 

sehat dan segar jasmaninya. Dalam hubungannya dengan peningkatan prestasi 

olahraga, penjasorkes berupaya membentuk keterampilam gerak dasar yang 

bermanfaat dalam usaha pembibitan olahragawan melalui kegiatan ekstra 

kurikuler. 

Mengingat makna yang penting tersebut aktivitas penjasorkes harus 

diartikan sebagai kegiatan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan 

motorik dan nilai-nilai fungsional yang mencakup kognitif, afektif dan sosial. 

Aktivitas tersebut seharusnya dipilih dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan anak. Melalui kegiatan penjasorkes diharapkan anak didik 

menjadi tumbuh dan berkembang sehat dan segar jasmaninya, serta 

perkembangan pribadinya secara harmonis. Dalam hubungannya dengan 

peningkatan prestasi olah raga, penjasorkes berupaya membentuk keterampilan 

gerak dasar yang bermanfaat dalam usaha pembibitan olahragawan melalui 

kegiatan ekstra kurikuler. 

Kurikulum penjasorkes SD mengisyaratkan 3 pokok bahasan utama yang 

harus diajarkan di sekolah dasar yaitu: (1) Atletik  (2) Permainan dan (3) Senam. 

Selama ini yang terjadi di lapangan adalah guru mengajarkan penjasorkes yang 

baku kepada anak yang kenyataannya belum mampu melakukan aktivitas 

sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Atas dasar pemikiran tersebut, 

perlu melakukan modifikasi olahraga yang mengarah pada perkembangan model 
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pembelajaran penjasorkes yang sesuai bagi siswa di sekolah dasar. 

Pembelajaran senam di SD Negeri Lerep 05 hampir tidak diberikan materi 

pembelajaran senam, baik senam lantai maupun senam ketangkasan. 

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

senam tidak ada. Alat-alat yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

senam tidak punya. Guru mengajarnya menggunakan seadanya. Dalam 

pembelajaran senam keseimbangan guru menggunakan garis lurus, ternyata 

siswa mudah bosan, tidak menyenangkan, dan kurang termotivasi melakukan. 

Selain itu dengan menggunakan garis saja untuk kemampuan keseimbangan 

siswa sulit diketahui karena medianya rata dengan halaman dan tidak menonjol, 

sehingga saat melakukan keseimbangan anak yang tidak seimbang gerakannya 

tidak terlihat. Hal ini membuat hasil belajar siswa kurang maksimal dan banyak 

siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM 75. Hal inilah yang menjadi 

kendala di SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

dalam pembelajaran senam. 

Dengan hal tersebut maka peneliti bergerak hatinya untuk mengadakan 

penelitian dengan materi senam keseimbangan dengan pokok bahasan 

keseimbangan statis dan dinamis. Pokok bahasan gerak dasar jalan pada materi 

senam keseimbangan yang sesuai dengan kurikulum KTSP tahun 2006 pada 

silabus dengan standar kompetensi yaitu  “Mempraktikkan senam ketangkasan 

dasar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya” dan kompetensi dasarnya 

adalah” Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk melatih keseimbangan statis dan 

dinamis, serta nilai disiplin dan estetika.”  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dipandang penting untuk 

menerapkan pendekatan bermain kerarel, guna meningkatkan hasil belajar 
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senam keseimbangan. Pembelajaran gerak dasar jalan pada senam 

keseimbangan dalam penelitian ini, menggunakan berbagai modifikasi gerakan 

berjalan yang bersifat permainan, yang menyenangkan dan sesuai dengan 

karakteristik siswa SD kelas II yang pembelajarannya tematik. Selain itu 

keterkaitan dengan penelitian ini memeiliki tujuan yang ingin dicapai adalah 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes 

pada siswa kelas II SDN Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. 

1.2  Identifikasi Masalah 

        Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang timbul pada proses pembelajaran penjasorkes di SD Negeri 

Lerep 05 yaitu keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan pembelajaran 

senam jarang sekali diajarkan, dan apabila ada yang diajarkan siswa kurang 

termotifasi untuk melakukan, Dengan menggunakan garis lurus saja tingkat 

kestabilan keseimbangan anak sulit diketahui. Hasil belajar siswa banyak yang di 

bawah KKM yang ditentukan yaitu 75. 

1.3  Perumusan Masalah 

        Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka 

masalah yang perlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian ini adalah “apakah 

penerapan bermain kerarel dapat meningkatkan hasil belajar senam 

keseimbangan pada siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang”. 

1.4  Tujuan Penelitian 

        Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini 

akan didasarkan pada beberapa rumusan tujuan adalah untuk  meningkatkan  
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hasil belajar senam keseimbangan melalui pendekatan bermain kerarel  pada 

siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. 

1.5  Manfaat Penelitian 

        Masalah dalam penelitian ini penting untuk diteliti dengan harapan dapat 

memberi manfaat antara lain: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi peneliti dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan terutama 

penjasorkes. 

2. Menjadi sumber alternatif pendekatan pembelajaran penjasorkes di 

sekolah-sekolah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan yang      

dimiliki secara profesional sebagai seorang guru, khususnya untuk 

pengembangan pembelajaran. 

2. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

materi senam keseimbangan. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi para guru untuk 

selalu mengembangkan inovasi pembelajaran dan memecahkan masalah  

 kelas dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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1.6 Pemecahan Masalah 

        Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan pedekatan 

bermain kerarel, yaitu dengan melakukan permainan kereta api berjalan di atas 

rel. Modifikasi ini bertujuan agar mampu memperbaiki hasil senam 

keseimbangan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Karakter Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  Sekolah Dasar 

        Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak. Keterampilam berpikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola 

hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani dan 

olahrga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Bila dilihat dari sudut aktivitas yang 

dilakukan, pendidikan jasmani dapat dikatakan sebagai “latihan jasmani yang 

dimanfaatkan, dikembangkan, dan didayagunakan dalam ruang lingkup 

pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan”(Anirotul Qoriah, 2011:19). 

Menurut SK Mendikbud 413/U/1987, definisi pendidikan jasmani adalah 

pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan yang bertujuan meningkatkan individu secara organik, 

neuromuskuler, intelektual dan emosional melalui aktivitas fisik. Menurut Jose 

Maria Cagigal (dikutip dari buku Anirotul Qoriah 2011:19) pendidikan jasmani 

adalah setiap bentuk pendidikan individu dan sosial sacara khusus 

memperhatikan kemampuan fisik manusia. Bila dilihat dari sudut aktivitas 

jasmani yang dilakukan pendidikan jasmani dapat dikatakan sebagai latihan yang 

dimanfatkan, dikembangkan dan didayagunakan dalam ruang lingkup pendidikan 

dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kondisi fisik yang sehat dan kuat 
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merupakan salah satu modal bagi tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan 

sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki 

peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar memalui aktivitas 

jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara sistematis. 

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik 

dan pengalaman psikis yang baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan 

bugar sepanjang hayat. 

Pendidikan memiliki sasaran paedagogis, oleh karena itu pendidikan 

kurang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal 

dunia dan dirinya sendiri yang secara alami berkembang searah dengan 

perkembangan zaman. Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam 

memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek 

kemampuan kognitif. Pandangan ini telah membawa akibat terabaikannya aspek-

aspek moral, akhlak budi pekerti, seni, psikomotor, serta life skiil. Dengan 

diterbitkannya UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP 

No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan akan memberikan 

peluang untuk menyempurnakan kurikulum yang komprehensif dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

        Penjasorkes merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, 

perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran,  

penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial), serta 

pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan, 
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kualitas,fisik dan psikis menjadi seimbang.http:// sumberkita. com/ tujuan-dan-

ruang-lingkup-pendidikan jasmani-penjas/(Senin,18-3-2013 12:5) 

 Dunia anak memang menakjubkan, mengandung aneka ragam 

pengalaman yang mencengangkan, dilengkapi berbagai kesempatan untuk 

memperoleh pembinaan. Bila guru masuk ke dunia itu, ia dapat membantu anak-

anak untuk mengembangkan pengetahuannya, mengasah kepekaan hatinya 

serta memperkaya keterampilannya (Agus Mahendra, 2004:4). 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

        Tujuan penjasorkes di sekolah menurut Agus Mahendra (2004:- 9) adalah: 

(1) memenuhi kebutuhan anak akan gerak (2) mengenalkan anak pada 

lingkungan dan potensi dirinya (3) menanamkan dasar-dasar keterampilan yang 

berguna (4) menyalurkan energi yang berlebihan (5) merupakan proses 

pendidikan yang serempak baik fisik, mental maupun emosional. Sukintaka 

(1992:9) tujuan pendidikan dapt digolongkan dalam empat kelompok sebagai 

berikut: (1) norma atau nilai (2) jasmani, sehat dan trampil (3) psikis atau 

kejiwaan, menjadi anak cerdas, bebas dari kebodohan dan mempunyai 

kepribadian yang mantap dan mandiri (4) rasa sosial, rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan, mempertebal rasa kebangsaan atau rasa cinta tanah air, dan 

rasa kesetiakawanan sosial. Disebutkan oleh Abdullah (2003:19) dikutip dalam 

buku Anirotul Qoriah (2011:19) para pakar jasmani kurang lebih berpendapat 

bahwa tujuan penjasorkes adalah: (1) perkembangan organ-organ tubuh untuk 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani (2) perkembangan neuro-

muskular (3) perkembangan mental-emosional (4) perkembangan sosial (5) 

perkembangan intelektual. 
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2.1.3  Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

        Menurut Agus Mahendra (2004:18) berdasarkan pola pertumbuhan dan 

perkembangan anak serta berbagai karakteristiknya, maka program di tingkat SD 

yaitu : 

(1) kemampuan pengelolaan tubuh meliputi: kasadaran tubuh, kesadaran ruang,  

kualitas gerak. 

(2) keterampilan-keterampilan dasar meliputi: keterampilan lokomotor, 

keterampilan non-lokomotor, keterampilan manipulatif, dan keterampilan-

keterampilan khusus yang terspesialisasi.  

        Ruang lingkup mata pelajaran penjasorkes melipiti aspek-aspek sebagai 

berikut: (1) permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan, 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor  nonlokomotor dan manipulatif, atletik, 

kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis 

lapangan, bulu tangkis, bela diri serta aktivitas lainnya (2) aktivitas 

pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, 

dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya (3) aktivitas senam meliputi: 

ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, 

senam lantai, serta aktivitas lainnya (4) aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, 

senam pagi, SKJ dan senam aerobik serta aktivitas lainnya (5) aktivitas air 

meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air dan 

renang serta aktivitas lainnya (6) Pendidikan luar kelas meliputi: piknik atau 

karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki 

gunung (7) kesehatan meliputi: penanaman budaya hidup dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, 
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mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan 

berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan  

aspek tersendiri dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. 

(http:sumberkita.com/tujuan-ruang-lingkup-pendidikan-jasmani-penjas/ (Senin, 

18-3-2013 12:5) 

2.1.4  Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

       Menurut Agus Mahendra (2004:15) karakteristik dan minat anak kelas II 

adalah sebagai berikut: 

(a) Cakap dalam kegiatan berirama, meningkatkan koordinasi mata-tangan dan 

gerak-perseptual, lebih berminat pada olahraga, pola-pola keterampilan 

yang mengarah pada olahraga kecabangan lebih matang, berkembangnya 

minat dalam kebugaran, waktu reaksi lambat. 

(b) Masih aktif tetapi tingkat perhatian lebih panjang, ingin tahu apa yang 

berminat dalam kegiatan kelompok. 

(c) Menyukai kontak fisik dan perang-perangan, lebih berkembang minatnya 

dalam keterampilan, suka tampil baik dan dikagumi dalam hal prestasinya, 

pada dasarnya jujur dan sungguh-sungguh, tidak ingin menerima kekalahan, 

perbedaan jenis kelamin masih belum diperhatikan. 

        karakteristik pada anak sekolah dasar kelas II adalah anak masuk pada 

rentang usia 6-10 tahun. Adapun karakteristik anak sekolah dasar tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

(1) Karakteristik masa anak-anak, karakteristik masa anak-anak usia 6 sampai 

10 tahun ditinjau dari ranah kognitif, afektif, perkembangan gerak dan 

implikasi program perkembangan gerak. 
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(2) Karakteristik perkembangan gerak, waktu untuk beraksi lambat, 

menyebabkan kesukaran mata menyampaikan dan memandang koordinasi 

pada awal periode ini. Pada akhirnya mereka secara umum lebih mapan. 

Anak laki-laki dan anak perempuan adalah keduanya penuh dengan energi 

tetapi sering kali rendah dalam menguasai daya tahan, mengukur daya 

tahan dan mudah lelah. Kemampuan reaksi pada latihan bagaimanapun 

sangat besar. 

(3) Kemampuan-kemampuan gerakan yang paling pokok mempunyai potensi 

menjadi baik digambarkan oleh permulaan dari periode ini. 

(4) Keterampilan-keterampilan dasar penting bagi keberhasilan dan permainan 

menjadi modal untuk dikembangkan. 

(5) Aktivitas yang melibatkan mata dan anggota-anggota tubuh lain 

berkembang pelan-pelan. Aktivitas seperti itu memerlukan praktek yang 

cukup untuk mempertimbangkan penguasaan.  

(6) Periode ini menandai suatu transisi dari kemampuan-kemanpuan gerak 

dasar murni ke penetapan keterampilan-keterampilan gerak dasar transisi 

dalam kepemimpinan permainan dan keterampilan-keterampilan atletis. 

2.1.5 Pembelajaran Senam 

2.1.5.1 Sejarah Senam 

        Senam aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai cabang olahraga 

tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang olahraga lainnya. Menurut Agus 

Mahendra (2000:7)  senam yang dikenal dalam bahasa Indonesia  sebagai salah 

satu cabang olahraga merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris 

Gymnastics, atau Belanda Gymnastiek. Gymnastics sendiri dalam bahasa 

aslinya merupakan serapan dari kata dari bahasa Yunani gymos yang berarti 
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telanjang.  Menurut  Mahmudi Sholeh (1992:2), bahwa semua cabang olah raga 

memerlukan gerakan-gerakan senam sebagai penghantar sebagai pembawa 

fisik maupun psikis (mental) ke situasi olahraga inti. Imam Hidayat (1970:2) 

mendefinisikan senam adalah latihan jasmani yang diciptakan dengan sengaja, 

disusun secara sistematis dan dilakukan secara sadar dengan tujuan membentuk 

dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Berlainan dengan cabang 

olahraga lain umumnya yang mengukur hasil aktivitasnya pada obyek tertentu. 

Senam mengacu pada bentuk gerak yang dikerjakan dengan kombinasi terpadu 

dan menjelma dari setiap bagian anggota tubuh dari komponen-komponen 

kemampuan motorik seperti kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, 

agilitas, dan ketepatan. 

2.1.5.2 Jenis Senam di Sekolah Dasar 

        Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini tumbuh dan berkembang macam-

macam bentuk gerakan senam, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di 

negara-negara lain. Dari bermacam-macam bentuk gerakan senam tersebut, 

senam yang diajarkan di Sekolah Dasar yaitu: 

(1) Senam Dasar 

Senam dasar adalah berbagai bentuk dan ragam gerakan senam yang 

dilakukan orang terutama untuk latihan pembentukan tubuh dan sering juga 

dilakukan sebagai latihan pendahuluan sebelum melakukan bentuk-bentuk 

gerakan yang pokok atau sering juga dikatakan dengan latihan pemanasan 

badan pada setiap cabang olahraga. Macam-macam senam dasar  yaitu:  

(1) latihan kelentukan  

(2) latihan kekuatan  

(3) latihan keseimbangan. 
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(2) Senam Irama 

Senam irama adalah bentuk-bentuk gerakan senam yang merupakan 

perpaduan antara berbagai bentuk gerakan dengan irama yang 

mengiringinya, misalnya seperti tepukan, ketukan, tambore, nyanyian, musik 

dan sebagainya. Keindahan bentuk-bentuk gerakan menciptakan variasi 

gerakan dan membentuk gerakan melalui koordinasi antara berbagai bentuk 

gerakan dengan irama merupakan tuntutan dalam senam irama. 

(3) Senam Ketangkasan atau Senam Lantai 

Senam ketangkasan adalah bentuk-betuk gerakan senam yang harus 

dilakukan dengan kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelentukan, keberanian, 

dan kepercayaan diri atau rangkaian urutan gerak terpadu. Senam 

ketangkasan sering dikatakan sebagai senam pertandingan atau senam 

artistik, karena bentuk-bentuk gerakannya harus sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dalam pertandingan baik mengenai sikap pada waktu akan 

melakukan ketepatan serta keseimbangan pada sikap akhirnya. Senam 

ketangkasan dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. 

2.1.5.3  Manfaat Senam 

        Manfaat senam yang dilakukan dengan cara yang benar dan teratur dalam 

jangka waktu yang cukup menurut Sumanto K dan Sukiyo (1992:67) antara lain 

untuk: (1) Mempertahankan dan meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang 

baik (2) Mengadakan koreksi terhadap kesalahan sikap dan gerak (3) 

Membentuk sikap dan gerak, (4) Membentuk kondisi fisik (5) Membentuk 

berbagai sikap kejiwaan, (6) Memberikan rangsangan bagi pertumbuhan 

khususnya bagi anak-anak (7) Memupuk rasa tanggung jawab terhadap 

kesehatan diri sendiri dan masyarakat. 
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Menurut Agus Mahendra (2000:14-15) senam sangat bermanfaat bagi 

tubuh,yaitu: 

(a) Manfaat fisik 

Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat dalam 

mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak (motor ability). 

Melalui berbagai kegiatannya anak yang terlibat senam akan berkembang 

daya tahan ototnya, kekuatannya, powernya, kelentukannya, koordinasi, 

kelincahan serta keseimbangannya. Apalagi jika ditekankan pula kegiatan 

yang menuntut sistem kerja jantung dan paru, program senam akan 

menyumbang pada perkembangan fisik yang seimbang. 

(b) Manfaat mental dan sosial 

        Ketika mengikuti program senam, anak harus dituntut untuk berfikir 

sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu anak harus mampu 

menggunakan kemampuan berfikirnya secara kreatif melalui pemecahan 

masalah-masalah gerak. Dengan demikian anak akan berkembang 

mentalnya. 

Kemudian diyakini bahwa terdapat sumbangan yang sangat besar dari 

program senam dalam meningkatkan self-concept (konsep diri). Ini bisa terjadi 

karena kegiatan senam menyediakan begitu banyak pengalaman dimana 

anak mampu mengontrol tubuhnya dengan keyakinan dan tingkat 

keberhasilan yang tinggi, sehingga memungkinkan membantunya membentuk 

konsep yang positif. 

2.1.6  Senam Keseimbangan 

Keseimbangan menurut John dan Mary  Jean Traetta (2006:43) adalah 

kunci dan daya tarik utama pada balok titian, daya tarik (pesona) olahraga senam 
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ditampilkan di atas balok keseimbangan. Dalam teknik olahraga,  keseimbangan 

(equilibrium) menjadi dasar yang sangat penting. Keseimbangan adalah suatu 

keadaan tenang (tidak bergarak) dari suatu benda (badan) Sulaiman, (2008:12).  

Menurut Amung Makmun dan Yudha M. Saputra (1999/2000: 32)  keseimbangan 

atau stabilitas secara tradisional didefinisikan sebagai suatu keadaan seimbang 

antara tenaga yang berlawanan. Hal ini merupakan suatu “bagian integral dari 

hampir setiap tugas gerak” dan sering disebut dengan postural control 

(mengontrol sikap badan), yang merupakan “suatu kemampuan untuk 

memelihara keseimbangan dalam gravitasi dengan menjaga pusat berat badan”. 

Keseimbangan juga bisa diartikan sebagai kemampuan relatif untuk mengontrol 

pusat masa tubuh (center of mass) atau pusat gravitasi (center of gravity) masa 

tubuh dengan bidang tumpu akan membuat manusia mampu untuk beraktifitas 

secara efektif dan efisien. (http: // dhaenkpedro. wordpress. com/ keseimbangan-

balance) (1– 3-2013) 

Menurut Agus Mahendra (2000:4) keseimbangan adalah istilah yang 

digunakan untuk menerangkan kemampuan atau ketidakmampuan seseorang 

untuk memelihara equilibrium,baik yang bersifat statis seperti dalam posisi diam, 

bisa juga bersifat dinamis seperti pada saat melakukan gerakan lokomotor. 

Mengingat fungsinya yang demikian penting, mengapa keseimbangan penting? 

adalah hal yang paling jelas bahwa unsur keseimbangan merupakan salah satu 

aspek yang paling penting dalam olahraga senam. Banyak keterampilan senam 

yang sangat tergantung pada kualitas keseimbangan dan hakikat peralatan 

senam membuat pelaksanaan gerakannya sangat ditentukan oleh kemampuan 

keseimbangan yang di atas rata-rata.  
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 Secara umum kurangnya keseimbangan pada seseorang lebih ditentukan 

oleh kurang banyaknya orang itu terlibat dari kegiatan-kegiatan yang bertipe 

keseimbangan. Jika keterlibatannya dalam hal keseimbangan ditingkatkan, maka 

keterbatasannya dalam keseimbangan akan menurun. Dalam beberapa 

keterampilan, keseimbangan juga lebih banyak ditentukan oleh kekuatan. Tanpa 

adanya kekuatan otot kaki mustahil seorang anak mampu melakukan gerak 

berjalan di atas bambu. 

2.1.6.1 Pembelajaran Senam Keseimbangan 

        Keterampilan mengajar adalah seperangkat keterampilan yang perlu dimiliki 

guru untuk memungkinkannya membantu anak dalam belajar. Oleh karena itu 

keterampilan mengajar yang harus dikuasai guru penjasorkes berbeda sifatnya 

dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru yang lain. Dalam pelajaran 

penjasorkes keterampilan-keterampilan ini bervariasi dari mulai membuat 

perencanaan hingga mengevaluasi hasil belajar. 

        Umumnya banyak keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan keseimbangan, baik 

yang statis maupun yang dinamis, akan menghasilkan peningkatan dalam 

kemampuan tersebut. Secara lebih khusus guru dapat melatih siswanya dengan 

kegiatan-kegiatan keseimbangan yang bermacam-macam misalnya berjalan 

dengan mata tertutup, berjalan di atas garis lurus, berberjalan di atas titian, dan 

lain-lain. Faktor – faktor yang mempengaruhi Keseimbangan adalah : 

(1) Pusat gravitasi (Center Of Gravity-COG) 

        Pusat gravitasi terdapat pada semua obyek, pada benda, pusat gravitasi 

terletak tepat di tengah benda tersebut. Pusat gravitasi adalah titik utama pada 

tubuh yang akan mendistribusikan massa tubuh secara merata. Bila tubuh selalu 

ditopang oleh titik ini ,maka tubuh dalam keadaan seimbang.Pada manusia pusat 
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gravitasi berpindah sesuai dengan arah atau perubahan berat. Pusat gravitasi 

manusia ketika berdiri tegak adalah tepat di atas pinggang di antara depan dan 

belakang vertebra sacrum kedua. Derajat stabilitas tubuh dipengaruhi oleh 4 

faktor yaitu:  

(a) ketinggian dari titik pusat gravitasi dengan bidang tumpu. 

(b) ukuran bidang tumpu. 

(c) lokasi garis gravitasi dengan bidang tumpu. 

(d) serta berat badan. 

(2) Garis Gravitasi (Line Of Gravity-LOG) 

 Garis graviasi merupakan garis imajiner yang berada vertikal melalui 

pusat gravitasi dengan pusat bumi. Hubungan antara garis gravitasi, pusat 

gravitasi,  dengan bidang tumpu adalah menentukan derajat stabilitas tubuh. 

 

 

 
 
 

 Gambar 2.1 Faktor – faktor yang mempengaruhi keseimbangan 
          (http : // dhaenkpedro.wordpress.com/keseimbangan-balance) (1– 3-2013) 

 

http://dhaenkpedro.files.wordpress.com/2008/09/cog1.jpg
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(3) Bidang Tumpu (Base Of Support-BOS ) 

 Bidang tumpu merupakan bagian dari tubuh yang berhubungan dengan 

permukaan tumpuan. Ketika garis gravitasi berada di bidang tumpu, tubuh dalam 

keadaan seimbang. Stabilitas yang baik terbentuk dari luasnya area bidang 

tumpu. Semakin besar bidang tumpu, semakin tinggi stabilitas. Misalnya berdiri 

dengan kedua kaki akan lebih stabil dibanding berdiri dengan satu kaki. Semakin 

dekat bidang tumpu dengan pusat gravitasi, maka stabilitas tubuh semakin tinggi.  

2.1.7  Pembelajaran PAIKEM 

2.1.7.1 Pengertian PAIKEM 

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Pembelajaran inovatif bisa 

mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun 

merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah 

menanamkan hal ini di pikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif dikelas. 

Membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara 

diantaranya mengakomodir setiap karakteristik diri. Artinya mengukur daya 

kemampuan serap ilmu masing-masing orang. Contohnya saja sebagian orang 

ada yang berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual 

atau mengandalkan kemampuan penglihatan, auditory atau kemampuan 

mendengar, dan kinestetik. Hal tersebut harus disesuaikan pula dengan upaya 

penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang akan mengakibatkan 

proses renovasi mental, diantaranya membangun rasa percaya diri siswa. Kreatif 

dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga 
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memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana 

belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya 

(“time on task”)  tinggi.  

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inspiratif atau 

Interaktif atau inovatif, Kritis atau Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Dalam 

PAIKEM digunakan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. 

Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga muara akhir hasil 

pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur 

dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Hal ini sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa dalam 

kegiatan inti pembelajaran merupakan proses untuk mencapai Kompetensi Dasar 

(KD) yang harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta 

didik. http://barmawi.com/85-rupa-rupa-ukg/92-pembelajaran-paikem,Selasa  

19-3-2013 09.00 

2.1.7.2 Penerapan PAIKEM 

Secara garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut: 

(1) Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 

http://barmawi.com/85-rupa-rupa-ukg/92-pembelajaran-paikem,Selasa
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(2) Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, 

dan cocok bagi siswa. 

(3) Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang 

lebih menarik dan menyediakan „pojok baca‟. 

(4) Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk cara belajar kelompok. 

(5) Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

2.1.8  Modifikasi Pembelajaran 

2.1.8.1 Modifikasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

        Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (1999/2000:1) Penyelenggaraan 

program pendidikan penjasorkes hendaknya mencerminkan karakteristik 

program penjas itu sendiri yaitu Develop Mentally Appropriate practice (DAP). 

Artinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan 

kemampuan atau kondisi anak, dan membantu mendorong perubahan tersebut 

dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan tingkat kematangan anak didik yang diajarnya. Perkembangan atau 

kematangan dimaksud mencakup fisik, psikis maupun keterampilannya. Tugas 

ajar itu harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan 

karakteristik individu dan mendorongnya ke arah yang lebih baik. Modifikasi 

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses 
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pembelajaran dapat mencerminkan DAP. Esensi modifikasi adalah menganalisis 

sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan cara menuntunnya 

dalam bentuk aktif belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa 

dalam belajarnya. Cara ini dimaksud untuk menuntun, mengarahkan dan 

membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang 

terampil menjadi terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan 

tercermin dari aktivitas pembelajarannya yang diberikan guru mulai dari awal 

hingga akhir pelajaran. 

        Modifikasi dalam mata pelajaran penjasorkes diperlukan dengan tujuan 

agar: 1) siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran                        

2) meningkatkan kemungkinan  keberhasilan dalam berpartisipasi 3) siswa dapat 

melakukan pola gerak secara benar. Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan 

agar materi yang ada di dalam kurikulum dapt disajikan sesuai dengan tahap-

tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. 

2.1.8.2 Tujuan Modifikasi Pembelajaran 

        Yoyo Bahagia,Adang Suherman (1999/2000:2-3) Modifikasi pembelajran 

dapat diartikan pula dengan tujuan pembelajaran, dari mulai tujuan yang  paling 

rendah sampai dengan tujuan yang paling tinggi. Modifikasi materi ini dapat 

dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan materi ke dalam 3 komponen yaitu: 

1) tujuan perluasan 2) tujuan penghalusan 3) tujuan penerapan. 

(1) Tujuan Perluasan 

        Tujuan perluasan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan bentuk 

atau wujud keterampilan yang dipelajarinya tanpa memperhatikan aspek efisiensi 

atau efektifitas. 
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(2) Tujuan Penghalusan 

        Tujuan penghalusan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan gerak 

secara efisien. Misalnya: siswa mengetahui dan melakukan gerak dengan 

mentransfer kecepatan awalan ke dalam tumpuannya. Pada level ini wujud 

jalannya sudah menekankan pada esensi efisiensi gerak berjalan. 

(3) Tujuan Penerapan 

        Tujuan penerapan maksudnya  adalah tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan tentang efektif 

tidaknya gerakan yang dilakukan melalui kriteria tertentu sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa. Misalnya siswa mengetahui efektifitas gerak berjalan yang 

dipelajarinya berdasarkan ketepatan tumpuan pada titian. Siswa dapat  

mengetahui dan menemukan pada jarak awalan berapa meter dengan seberapa 

cepat sehingga ia dapat melakukan langkah secara tepat dan konsisten. 

2.1.8.3  Modifikasi Materi Pembelajaran 

        Yoyo Bahagia,Adang Suherman (1999/2000:4) Modifikasi pembelajaran 

dapat dikaitkan dengan keterampilan yang dipelajarinya. Modifikasi materi ini 

dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasifikasi seperti yang diuraikan 

di bawah ini: 

(a) Komponen Keterampilan 

        Materi pembelajaran penjasorkes dalam kurikulum pada dasarnya 

merupakan keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari siswa. Guru dapat 

memodifikasi keterampilan tersebut dengan cara mengurangi atau menambah 

tingkat kesulitan dengan cara menganalisa dan membagi keterampilan 

keseluruhan ke dalam komponen-komponen, lalu melatihnya per komponen. 
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Berlatih perbagian ini akan kurang bermakna apabila siswa belum tahu wujud 

gerak secara keseluruhan. Oleh karena itu berikan gambaran secara 

keseluruhan terlebih dahulu  dengan demonstrasi guru atau bimbinglah siswa 

melakukan gerak keseluruhan. 

(b) Klasifikasi Materi (Skill ) 

 Materi pembelajaran dalam bentuk keterampilan yang akan dipelajari 

siswa dapat disederhanakan berdasarkan klasifikasi keterampilannya dan 

memodifikasinya dengan jalan menambah atau mengurangi tingkat kesulitannya 

dan kompleksitas materi pelajaran berdasarkan klasifikasi keterampilannya. 

Klasifikasi keterampilan tersebut yaitu: a) close skill (keterampilan tertutup)        

b) close skill pada lingkungan yang berbeda c) open skill (keterampilan terbuka) 

dan keterampilan permainan. 

 Close skill merupakan tingkat keterampilan yang paling sederhana, 

sementara keterampilan permainan merupakan tingkatan yang paling tinggi, 

termasuk di dalamnya permainan berbagai kecabangan olahraga. Dalam 

tingkatan ini pemain selain dituntut menguasai berbagai skill yang diperlukan 

untuk melakukan permainan, mengkombinasikan skill yang berbeda, juga harus 

menguasai berbagai strategi, baik ofensif maupun difensif. 

(c) Kondisi Penampilan 

        Guru dapat memodifikasi kondisi penampilan skill dengan cara mengurangi 

atau menambah tingkatan kompleksitas dan kesulitannya. Misalnya tinggi 

rendahnya kecepatan penampilan, tinggi rendahnya kekuatan penampilan, 

melakukan di tempat atau bergerak maju ke depan atau ke segala arah, 

dikurangi atau ditambah peraturannya. Contoh tersebut sering kali didapat dalam 
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gerak manipulatif, misalnya: melempar, menangkap atau memukul dalam 

permainan. 

(d) Jumlah Keterampilan 

        Guru dapat memodifikasi pembelajaran dengan jalan menambah atau 

mengurangi jumlah keterampilan yang dilakukan siswa dengan cara 

mengkombinasikan gerakan atau keterampilan. Misalnya: dalam gerakan 

berjalan di atas bambu siswa hanya diperbolehkan: 1) jalan ke depan 2) berjalan 

mundur 3) berjalan ke samping 4) berjalan  menyilang ke samping. 

(e) Perluasan Jumlah Perbedaan Respon 

        Guru dapat menambah tingkat kompleksitas kesulitan tugas ajar dengan 

cara menambah jumlah perbedaan respon terhadap konsep yang sama. Cara 

seperti ini di maksudkan untuk mendorong terjadinya “transfer of learning“. 

Perluasan aktivitas belajarnya berkisar antara aktivitas yang bertujuan untuk 

membantu siswa mendefinisikan konsep sampai pada macam-macam aktivitas 

yang memiliki konsep dasar sama. Misalnya konsep berjalan ke depan secara 

individu. Pada awalnya bentuk aktivitas berupa pembelajaran berjalan secara 

individu, kemudian berpasangan saling bergandengan dan dapat dikembangkan 

dengan gerakan-gerakan lainnya. 

2.1.8.4  Modifikasi Lingkungan Pembelajaran 

        Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (1999/2000:7) modifikasi pembelajaran 

dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan pembelajaran. Modifikasi lingkungan 

pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi seperti 

yang diuraikan di bawah ini. 
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(1) Peralatan 

        Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk melakukan 

skill itu. Misalnya berat-ringannya, besar-kecilnya, panjang-pendeknya peralatan 

yang digunakan. 

(2) Penataan Ruang Gerak 

        Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara menata ruang gerak yang dilakukan siswa dalam 

kegiatannya. Misalnya: melakukan gerak dasar jalan keseimbangan dengan 

memanfaatkan kayu sebagai media untuk meniti. 

(3) Pengembangan Sarana Penjas 

        Seperti telah dikemukakan pada penjelasan di atas, bahwa salah satu 

kendala kurang lancarnya pembelajaran pendidikan penjasorkes di sekolah-

sekolah termasuk di dalamnya adalah kurang memadainya sarana yang dimiliki 

oleh sekolah-sekolah tersebut, disamping itu ketergantungan para guru 

penjasorkes pada sarana yang standar serta pendekatan pembelajaran pada 

penyajian teknik-teknik dasar yang juga standar sesuai kurikulum yang 

ditetapkan. Kedua hal tersebut menyebabkan pola pembelajaran yang kurang 

bervariasai dan cenderung membosankan bagi siswa peserta didik.  

        Sebenarnya untuk pembelajaran penjasorkes, guru dapat berbuat banyak 

dan leluasa dalam menggunakan, memanfaatkan bahkan mengembangkan atau 

memodifikasi sarana yang akan digunakan pada tingkatan pendidikan dasar, 

pemberian berbagai gerak dasar umum maupun gerak dasar dominan harus 

banyak dilakukan. 
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        Dengan upaya tersebut diharapkan siswa peserta didik akan mempunyai 

pengalaman gerak yang banyak dan bermacam-macam, sehingga akan menjadi 

anak yang kaya gerak dan bisa membina serta menumbuhkan konsep-konsep 

gerak yang variatif. Pengembangan sarana pendidikan penjasorkes, artinya 

melengkapi yang sudah ada dengan jalan mengadakan, memperbanyak, dan 

membuat alat-alat yang sederhana atau dimodifikasi. Tujuannya adalah tetap 

untuk memberdayakan anak agar bisa lebih banyak bergerak dalam situasi yang 

menarik dan gembira tanpa kehilangan esensi pendidikan jasmani itu sendiri. 

(4 ) Sarana Kegiatan Senam 

        Materi senam yang akan diberikan bisa berupa senam dasar, senam irama, 

senam lantai, dan senam alat. Pada senam gerak dasar jalan, lari, lompat, 

berayun, berjalan dengan tangan, keseimbangan tangan dan kaki, berguling ke 

depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan dan sebagainya dapat dilakukan di 

segala tempat. Di dalam ruangan, ruang kelas, halaman sekolah, lapangan, 

taman, kebun sekolah, dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

2.1.9 Teori Bermain 

        Banyak teori dikembangkan untuk menerangkan tentang bermain. Menurut 

Bigot, Palland (195:272-275), dan Rob dengan Leertouwer (1990:17-19) yang 

dikutip dalam buku Sukintaka (1992:1) mengutarakan beberapa pendapat para 

pakar tentang bermain sebagai berikut: (1) teori rekreasi atau teori pelepasan (2) 

teori surplus atau teori kelebihan tenaga (3) teori teleologi (4) teori sublimasi (5) 

teori Buhler (6) teori reinkarnasi. 

2.1.9.1 Makna Bermain dalam Pendidikan 

        Adapun sifat bermain menurut Sukintaka (1992:7) antara lain: bermain 

merupakan aktivitas yang dilakukan dengan suka rela atas dasar rasa senang, 
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bermain dengan rasa senang menumbuhkan aktivitas yang dilakukan secara 

spontan, bermain dengan rasa senang untuk memperoleh kesenangan, 

menimbulkan kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih dan kadang-

kadang memerlukan kerjasama dengan teman serta menghormati lawan. 

        Permainan sebagai wahana pendidikan akan memperoleh sukses apabila 

guru pendidikan jasmani memahami peranan dalam pendidikan, memilih jenis 

permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, mengetahui 

kebutuhan anak, dan dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan keadaan anak. 

          Menurut Yudha (2003:6) bermain merupakan suatu kegiatan yang 

menyenangkan. Bermain yang dilakukan secara tertata, mempunyai manfaat 

yang besar bagi perkembangan siswa. Pendekatan bermain efektif karena dapat 

meningkatkan kemanmpuan kognitif, memenuhi perasaan ingin tahu, 

kemampuan inovatif, kritis, dan kreatif, juga membantu mengatasi perasaan 

bimbang dan tertekan. 

2.1.9.2 Fungsi Bermain 

 Menurut Yudha (2003:7-9) aspek dalam pendekatan bermain meliputi: 

(1) Manfaat bermain untuk perkembangan fisik. 

(2) Manfaat bermain untuk perkembangan motorik. 

(3) Manfaat bermain untuk perkembangan sosial. 

(4) Manfaat bermain untuk perkembangan emosional 

Fungsi bermain adalah: 

(1) Fungsi permainan terhadap pengembangan jasmaniah. 

(2) Fungsi permainan terhadap perkembangan kejiwaan, yang meliputi:          

(1) pengembangan kepercayaan diri sendiri (2) pengembangan sportivitas 
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(3) pengembangan keseimbangan mental (4) pengaruh permainan terhadap 

kecepatan proses berpikir (5) kepemimpinan dan permainan (6) 

pengembangan kecintaan terhadap olahraga. 

(3) Fungsi permainan terhadap pengembangan sosial, yaitu meliputi:                

(1) permainan merupakan permulaan pendidikan kemasyarakatan bagi anak 

(2) permainan melatih anak untuk tunduk pada peraturan (3) permainan 

melatih kerjasama (4) permainan melatih solidaritas dan sportivitas.  

2.1.9.3  Penerapan Senam Keseimbangan dengan Bermain Kerarel 

        Materi yang akan diterapkan dalam penelitian senam keseimbangan dengan 

bermain kerarel pada siswa kelas II SDN Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang adalah: 

(1) Keseimbangan berdiri di atas titian.  

(2) Berjalan maju ke depan dengan bermain kerarel 

Cara melakukan: siswa  dibagi menjadi 4 kelompok  dengan jumlah sama   

banyak. Kemudian anak berjalan maju melintasi rel yang dimodifikasi.  

(3) Berjalan mundur ke belakang dengan bermain kerarel 

Cara melakukan: siswa  dibagi menjadi 4 kelompok  dengan jumlah sama 

banyak. Kemudian anak berjalan mundur melintasi rel modifikasi. 

(4) Berjalan ke samping dengan bermain kerarel 

Cara melakukan: siswa  dibagi menjadi 4 kelompok  dengan jumlah sama 

banyak. Kemudian anak berjalan ke samping melintasi rel modifikasi. 

2.1.10  Kerangka Berpikir 

        Pembelajaran senam keseimbangan melalui pendekatan bermain kerarel 

merupakan bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan gerak siswa. Melalui permainan ini siswa lebih termotifasi dan 
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terbantu dalam melakukan gerakan keseimbangan, serta aspek-aspek yang 

terdapat pada diri siswa dapat dikembangkan. 

        Aspek pembelajaran senam keseimbangan dengan bermain kerarel yaitu: 

supaya siswa termotifasi melakukan gerakan, untuk mempermudah siswa dalam 

pembelajaran, merangsang kemampuan berfikir, dan untuk menimbulkan atau 

meningkatkan rasa berani siswa dalam melakukan gerakan. Melalui siklus 1 dan 

siklus II diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat yang awalnya hanya 

57% (11 siswa) saja yang tuntas. Selain itu dengan pendekatan bermain pada 

pembelajaran senam keseimbangan diharapkan siswa dapat terbantu dan 

termotifasi, karena merasa senang dan lebih tertarik untuk melakukan. Selain itu 

siswa lebih percaya diri, meningkatkan kemampuan berpikir, serta pembentukan 

mental yang kuat.  

2.2  Hipotesis  

        Berdasarkan Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir yang telah dikemukakan 

diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Pendekatan pembelajaran senam keseimbangan dengan bermain kerarel 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar senam keseimbangan pada siswa 

kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subyek Penelitian 

        Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri Lerep 

05, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Jumlah siswa 21, dengan 

rincian siswa putra 11 dan siswa putri 10. 

3.2 Obyek Penelitian 

        Obyek dalam penelitian ini adalah senam keseimbangan dengan bermain 

Kerarel (Kereta Api Berjalan di Atas Rel). 

3.3  Waktu Penelitian 

        Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah siklus 1 tanggal 21 Mei 

2013, siklus 2 tanggal  4 Juni 2013. 

3.4  Lokasi Penelitian 

        Dalam penilitian ini penulis mengambil lokasi di SD Negeri Lerep 05, 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan beberapa  

pertimbangan yaitu bekerja pada sekolah tersebut, sehingga memudahkan 

dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek penelitian yang sangat 

sesuai dengan profesi penulis.  

3.5 Perencanaan Tindakan per Siklus 

3.5.1 Desain Penelitian 

        Adapun langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas  dilakukan 

melalui 4 tahap, yaitu: 1) perencanaan tindakan 2) pelaksanaan tindakan 
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Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Refleksi

Refleksi

?

DESAIN PENELITIAN

3) observasi 4) analisis dan refleksi. Berikut digambarkan dalam desain 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 3.1 Desain Penelitian, Sumber: Suharsimi Arikunto.2008 

3.5.2  Rancangan siklus I 

(1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun skenario pembelajaran yang terdiri dari: 

1) Menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) senam keseimbangan 

2) Menyusun instrument test senam keseimbangan 

3) Menyusun lembar penilaian dan hasil pembelajaran 

4) Menyusun lembar observasi 

5) Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pengajaran 

6) Penyiapan tempat penelitian 

7) Sosialisasi kepada subyek 
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(2) Tahap Pelaksanaan 

       Tahap pelaksanaan yaitu dengan melaksanakan skenario pembelajaran 

yang telah direncanakan, tahap ini dilakukan bersama dengan tahap observasi 

terhadap dampak tindakan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan 

adalah melaksanakan proses pembelajaran di lapangan dengan langkah- 

langkah kegiatan adalah: 

1) Guru mengkondisikan siswa di lapangan. 

2) Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3) Guru dan siswa melakukan pemanasan. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motifasi belajar. 

5) Guru memberikan apersepsi materi yang berkaitan, yaitu senam 

keseimbangan. 

6) Guru menyampaikan garis besar materi yang akan diajarkan yaitu senam 

keseimbangan dengan bermain kerarel. 

7) Guru menjelaskan materi senam keseimbangan dengan bermain kerarel. 

8) Guru membagi lembar observasi. 

9) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

10)  Guru menutup proses pembalajaran dengan pemberian motivasi penguatan 

kepada siswa berupa kegiatan pendinginan.  

(3) Tahap Observasi 

        Kegiatan observasi dilakukan oleh teman sejawat sebagai observer, pada 

kegiatan pembelajaran dilakukan terhadap guru dan siswa. Hasil pengamatan 

dicatat dalam lembar yang dipersiapkan. Selain mengamati proses pembelajaran 

juga mengamati hasil tes praktik siswa terhadap proses senam keseimbangan. 
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(4) Tahap Evaluasi ( refleksi ) 

        Dilakukan dengan menganalisis hasil observasi dan interpretasi sehingga 

diperoleh kesimpulan apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu 

dipertahankan. Tahap ini mengemukakan hasil penemuan dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus 1 yang memerlukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.5.3 Rancangan Siklus II 

Pada siklus II perencanaan tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah 

dicapai pada tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut 

dengan meteri pembelajaran senam keseimbangan sesuai dengan silabus mata 

pelajaran penjasorkes yang dibuat guru. Pada siklus 2 model bermain dibuat 

berbeda yaitu dengan menambah media, merubah arena bermain dan kegiatan 

pembelajaran, namun media masih sama seperti pada siklus 1. Dari itu bisa 

dilihat apakah mengalami peningkatan atau tidak.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pengamatan atau observasi, tes praktek dan dokumentasi. 

(1) Metode Pengamatan atau observasi 

Dalam metode ini observer digunakan untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran melalui bermain kerarel dalam proses senam keseimbangan. 

Sebagai strategi pembelajaran, siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang berbentuk lembar 

observasi. 
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(2) Metode Praktek 

      Metode tes ini digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil pembelajaran 

senam keseimbangan dengan beberapa alat-alat keseimbangan. 

(3) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data siswa sebagai subyek 

penelitian dan merekam hasil penelitian selama proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu berupa foto dan gambar-gambar pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

3.7  Instrumen Pengumpulan Data 

(a) Instrumen pengambilan data yang digunakan berupa lembar pengamatan 

yang didisi oleh peneliti yang berbentuk skala 1 sampai 5 dengan cara 

memberi “ v “ pada kolom yang tersedia. Skala penilaian 1. Tidak baik 2. 

Kurang baik 3. Cukup baik 4. Baik 5. Sangat baik. 

(b) Indikator Keberhasilan  

Proses penelitian pembelajaran senam keseimbangan melalui pendekatan 

bermain kerarel pada siswa kelas II SD Negeri Lerep05 Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang dengan melalui siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 

2 dapat dikatakan berhasil apabila hasil observasi melalui teknis analisis 

deskriptif pada ketiga ranah (kognitif, afektif, psikomotor) dapat mencapai 

nilai rata-rata minimal 75%. 

3.8  Analisa Data 

        Data hasil observasi dan tes dianalisis menggunakan teknik analisis 

deskriptif untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar. Untuk mengetahui 
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peningkatan kualitas hasil belajar dilakukan dengan cara membandingkan skor 

individu dan kelompok dengan tes sebelumnya. 

        Dengan  menganalisis secara deskriptif dalam peningkatan pembelajaran 

senam keseimbangan dengan bermain kerarel pada siswa kelas II SDN Lerep 

05, dengan observasi dan tes tes keterampilan. Data hasil observasi dan tes 

setiap siswa dalam penelitian dianalisis  yaitu dengan rumus sebagai berikut:  

 

          
(              )  (              )  (              )

 
 

 

       Untuk mengetahui ketuntasan dalam setiap aspek penilaian dan secara 

klasikal selama mengikuti pembelajaran setiap siklus, hasil observasi dengan 

hitungan perosentase dapat dianalisis dengan rumus: 

   
   

 
      (                           ) 

 

P    = Prosentase ketuntasan belajar 

Nk = Jumlah siswa tuntas secara individu 

N    = Jumlah siswa keseluruhan 
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BAB IV    

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil  Penelitian 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

         Pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana dan langkah-langkah yang 

ditempuh penulis dalam kegiatan perbaikan pembelajaran siklus I pada mata 

pelajaran Penjasorkes, Standar Kompetensi: Mempraktikkan senam 

ketangkasan dasar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan 

kompetensi dasarnya: Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk melatih 

keseimbangan statis dan dinamis, serta nilai disiplin dan estetika pada kelas II 

SDN Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2013.  

4.1.1.1 Perencanaan Penelitian 

Langkah-langkah  Perencanaan 

(a) Penulis mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus I yang 

dilaksanakan satu kali pertemuan untuk mata pelajaran Penjasorkes, materi 

senam keseimbangan, rencana terwujud dan digunakan dalam proses 

perbaikan pembelajaran. 

(b) Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran, penulis menerapkan metode 

ceramah, tanya jawab dan diskusi serta ditambah dengan metode 

demonstrasi serta media penerapan bermain kerarel, menggunakan alat- 

alat keseimbangan seperti: garis, lakban, kayu di lantai, balok titian, peluit 

yang dipasang searah, tetapi siswa masih kelihatan pasif, lama menunggu 

giliran yang menimbulkan kejenuhan, serta kurang memahami penerapan 

bermain kerarel dan tidak termotivasi. 
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(c) Penulis menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan guru dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang diamati oleh observer atau 

teman sejawat secara lengkap hasilnya terlampir pada laporan. 

(d) Penulis merancang alat evaluasi (test praktek) untuk mengetahui siswa 

dalam memahami materi yang diberikan. Ternyata hasil test praktek kurang 

memuaskan (data hasil test praktek siklus I terlampir). 

4.1.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

(1) Siswa tidak dapat melaksanakan dengan baik dari tugas yang diberikan 

oleh guru. 

(2) Pada waktu guru memberikan penjelasan materi pelajaran perhatian siswa 

kurang terfokus. 

(3) Pada waktu siswa melakukan tugas praktek kurang sungguh-sungguh  

sehingga hasilnya kurang baik. 

(4) Hasil test praktek  yang dilaksanakan satu kali pertemuan hasilnya kurang 

memuaskan (terlampir). 

4.1.1.3  Pengamatan Penelitian 

        Observer atau teman sejawat mengamati pelaksanaan atau 

berlangsungnya proses pembelajaran siklus I secara keseluruhan dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang telah 

dipersiapkan. Hasil pengamatan secara lengkap terlampir pada laporan ini. 

4.1.1.4 Refleksi 

        Setelah melaksanakan pengamatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

di lapangan, maka perlu diadakan refleksi untuk mengetahui kekurangan atau 

kelebihan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam pengamatan 

kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus I yang dilaksanakan 

satu kali pertemuan merefleksikan sebagai berikut: 
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1.) Penerapan pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel 

belum membuat semua siswa termotivasi melakukan. 

2.) Beberapa siswa masih kurang memperhatikan penjelasan guru. 

3.) Beberapa siswa masih mendapat nilai di bawah KKM yang ditentukan 

yaitu 75. 

4.) Media pembelajaran balok titian yang dipakai 4 orang membuat siswa 

kurang leluasa untuk bergerak sehingga berdesakan. 

5.) Hasil belajar siswa masih kurang memuaskan. 

6.) Siswa kurang sungguh-sungguh dan semangat dalam melakukan. 

        Secara umum kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I dan 

hasil diskusi dengan teman sejawat maka penulis mengembangkan dan 

mengubah rencana kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II. 

                    Tabel 4.1  Hasil Pengamatan Siklus 1 

No Aspek 

Hasil Observasi 

Tuntas 
(%) 

Jumlah 
Siswa 

 

Tidak 
Tuntas 

(%) 

Jumlah 
Siswa 

 

1. Kognitif 61.9 13 38.1 8 

2. Psikomotor 66.7 14 33.3 7 

3. Afektif 71.4 15 28.6 6 

4. Nilai Akhir 66.7 14 33.3 7 

Sumber : Olahan data penelitian 2013 
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Gambar 4.1 Grafik observasi tiap aspek pada  siklus 1 

        Dari tabel dan grafik di atas dalam upaya peningkatan pembelajaran senam 

keseimbangan dengan bermain kerarel pada siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tahun 2013 yaitu melalui 

bermain kerarel. Dengan metode ini siswa memperoleh pengalaman dalam 

pembelajaran. Namun beberapa siswa belum termotivasi dan sungguh-sungguh 

melakukan. Kolabolator melakukan pengamatan yang direkam dalam lembar 

pengamatan, setelah siswa mengikuti rangkaian pembelajaran. Berdasarkan 

observasi pada siklus 1 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013, 

menunjukkan kategori baik pada ketiga aspek 66,7 %. 

4.1.2  Hasil Penelitian Siklus II 

        Pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana dan langkah-langkah yang 

ditempuh penulis dalam kegiatan perbaikan pembelajaran siklus II pada mata 

pelajaran Penjasorkes, Standar Kompetensi: Mempraktikkan senam 

ketangkasan dasar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kompetensi 

Dasar: Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk melatih keseimbangan statis dan 

dinamis, serta nilai disiplin dan estetika.  
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4.1.2.1 Perencanaan Penelitian 

Langkah-langkah Perencanaan 

(a)  Penulis mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus II untuk mata 

pelajaran Penjasorkes materi bermain kerarel, RPP sesuai dengan rencana 

dan digunakan sebagai pedoman dalam proses perbaikan pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran, penulis menggunakan metode       

ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan metode demonstrasi serta 

media penerapan bermain kerarel menggunakan media seperti: garis 

berjumlah 2, lakban berjumlah 2, kayu di lantai berjumlah 2, balok titian 

berjumlah 1, dan peluit dengan tujuan meningkatkan kemampuan kelincahan 

dan kecepatan yang lebih sempurna serta menggunakan media secara 

optimal dan jumlahnya yang ditambah sehingga  siswa termotivasi, aktif, ada 

semangat untuk bertanya dan dalam test praktek hasilnya sangat 

menggembirakan.  

(b) Penulis menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan guru dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang diamati oleh observer atau teman 

sejawat. Hasil secara lengkap terlampir dalam  laporan ini. 

(c) Penulis merancang alat evaluasi atau test praktek untuk mengetahui 

kemajuan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Hasil test praktek 

sangat memuaskan (data hasil test praktek  terlampir). 

4.1.2.2 Pelaksanaan  Penelitian  

(a) Siswa  dapat menjawab pertanyaan dan melakukan tugas guru dengan    

baik dan ada respon yang bagus. 

(b) Perhatian siswa tertuju pada materi pelajaran. 

(c) Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan melakukan tugas dari guru. 

(d) Siswa sangat aktif dalam pembelajaran dan guru membimbingnya.  
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(e) Siswa merasa senang karena dapat bergerak lebih leluasa dan tidak 

berdesakan. 

(f) Siswa dapat mengerjakan test praktek  dengan baik dan hasilnya sangat  

memuaskan (terlampir). 

4.1.2.3 Pengamatan Penelitian 

        Observer atau teman sejawat mengamati kemajuan atau perubahan 

pelaksanaan berlangsungnya proses pembelajaran siklus II secara keseluruhan 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang telah 

dipersiapkan. Hasil pengamatan secara lengkap terlampir pada laporan ini. 

4.1.2.4 Refleksi 

        Setelah melaksanakan pengamatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

di lapangan, maka perlu diadakan refleksi untuk mengetahui kemajuan atau 

perubahan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada perbaikan 

pembelajaran siklus II. Pada saat pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II 

yang dilaksanakan satu kali pertemuan, guru merasa senang dan puas  karena 

dalam proses perbaikan pembelajaran siswa kelihatan lebih aktif dan setiap 

pertanyaan guru mendapat respon bagus. Hal ini terbukti dengan hasil test 

praktek pada siklus II yaitu jumlah siswa tuntas dengan nilai minimal 75 ada 19 

siswa atau 90.45%, tidak tuntas 2 orang atau 9.5%. Kegiatan pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran siklus II dengan satu kali pertemuan sudah berjalan 

dengan baik sesuai harapan. Dengan tercapainya tujuan perbaikan 

pembelajaran, penelitian tindakan kelas tetap ditindak lanjuti. 
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Tabel 4.2  Hasil observasi per aspek pada siklus 2 

No Aspek 

Hasil Observasi 

Tuntas 
(%) 

Jumlah 
Siswa 

 

Tidak 
Tuntas 

(%) 

Jumlah 
Siswa 

 

1. Kognitif 90.5 19 9.52 2 

2. Psikomotor 85.7 18 14.3 3 

3. Afektif 90.5 19 9.52 2 

4. Nilai Akhir 90.5 19 9.5 2 

Sumber : Olahan data penelitian 2013    

 

 

   

  

Gambar 4.2  Grafik observasi tiap aspek pada siklus 2 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, peneliti menyusun perencanaan siklus 

II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2013  pada siklus II pembelajaran tetap 

dengan peningkatan pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain 

kerarel dengan mengubah apersepsi inti pembelajaran dengan media 

pembelajaran 2 sisi dengan garis berjumlah 2, lakban berjumlah 2, kayu di lantai 

berjumlah 2, balok titian 1. Siswa melakukannya dengan bermain kereta api 
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dimana ketika sampai pada media pembelajaran yaitu garis, lakban, kayu di 

lantai dan balok titian siswa berjalan satu-satu, sehinggaa memudahkan sisiwa 

dalam bergerak. Selain itu siswa juga tidak terlalu lama menunggu. Dalam 

pelaksanaan siklus II kolabolator melakukan pengamatan yang direkam dalam 

lembar pengamatan, setelah siswa mengikuti rangkaian pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi siswa pada siklus II menunjukkan kategori sangat 

baik pada ketiga aspek 90.5%. Dengan melihat peningkatan hasil dari siklius II, 

secara faktual pelaksanaan penelitian ini dapat dikatakan berhasil mencapai 

tujuan yang dikehendaki. 

Pelaksanaan siklus II merefleksikan hal-hal sebagai berikut: 

1.) Hasil belajar siswa meningkat dilihat dari hasil rata-rata prosentase 

pengamatan. 

2.) Pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

3.) Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.) Siswa menjadi termotivasi untuk melakukan keseimbangan. 

5.) Kadar latihan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. 

4.1.3 Deskripsi Hasil Antar Siklus 

        Melalui tabel hasil tindakan selama 2 siklus di atas apabila diilustrasikan 

dalan grafik tindakan selama 2 siklus, digambarkan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 Hasil Tindakan Selama 2 Siklus per aspek 

No Tindakan 

Hasil Tindakan Selama 2 

Siklus Peningkatan 

Siklus 1 Siklus 2 

1. Pengamatan ( observasi )    
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 Kognitif 61.9 %  90.5 %                           28.6 % 

 Psikomotor 66.7 % 85.7 % 19 % 

 Afektif 71.4 % 90.5 % 19.1 % 

 Rata- rata 66.7 % 90.5 % 23.8 % 

Sumber : Olahan data penelitian 2013 

 

     Gambar 4.3 Grafik observasi hasil tindakan selama 2 siklus per aspek 

 

Tabel 4.4  Hasil  siklus 1 dan siklus 2 

No Aspek Hasil Observasi 

1. Siklus 1 66.7 % 

2. Siklus 2 90.5 % 

Peningkatan 23.8 % 

Sumber : Olahan data penelitian 2013 
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Gambar 4.4 Grafik observasi siklus 1 dan siklus 2 

 

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa siklus I menunjukkan hasil 

66.7%, setelah ada treathment atau perbaikan pada siklus II, sehingga rata-rata 

hasil observasi ketiga ranah dalam senam keseimbangan melalui bermain 

kerarel pada siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 dalam siklus II mencapai 90.5%, 

ini berarti ada peningkatan 23.8%. Mengacu pada indikator prosentase kisaran 

angka 90.5% memiliki kriteria sangat baik. Dengan kata lain, siswa selama 

mengikuti pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel dapat 

dikatakan berhasil. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hasil  Siklus I 

        Berdasarkan pengolahan data dan diskusi dengan teman sejawat sebelum 

perbaikan siklus I pada mata pelajaran penjasorkes dengan Standar Kompetensi: 

Mempraktikkan senam ketangkasan dasar dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Kompetensi Dasar: Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk melatih 

keseimbangan statis dan dinamis, serta nilai disiplin dan estetika  Kelas II SDN 
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Lerep 05  dari 21 anak, siswa yang mendapat nilai 75 ke atas (tuntas) 14 siswa 

sedangkan 7 siswa yang lain  di bawah 75 (belum tuntas) dan perlu 

mendapatkan perbaikan dalam proses pembelajaran.  

        Berdasarkan permasalahan, maka untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran senam keseimbangan  penjasorkes, penulis 

melakukan perbaikan pembelajaran melalui pola Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) pada perbaikan pembelajaran siklus I. 

        Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus I dapat dilihat dan 

dinyatakan ada perubahan peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I dari 21 

anak yang mencapai nilai 75 ke atas (tuntas) 14 siswa yang semula hanya 11 

siswa atau 57% meningkat menjadi 14 siswa atau 66.7% dan siswa yang nilainya 

di bawah 75 (belum tuntas) 7 siswa atau 33.3%. 

4.2.2 Hasil Siklus II 

        Berdasarkan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I hasil yang 

dicapai siswa belum maksimal, maka penulis berusaha untuk menuntaskan 

perbaikan pembelajaran pada siklus II. Pada saat pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran siklus II yang dilaksanakan satu kali pertemuan, guru merasa 

senang dan puas  karena dalam proses perbaikan pembelajaran siswa kelihatan 

lebih aktif dan setiap pertanyaan guru mendapat respon bagus. Hal ini terbukti 

dengan hasil test praktek pada siklus II pada pertemuan pertama dari 21  siswa 

tuntas 19 atau 90.5% , sedangkan yang belum tuntas 2 siswa atau 9.5%, untuk 2 

siswa yang belum tuntas dikarenakan anak tidak aktif, melakukannya tidak 

sungguh-sungguh dan tidak mau mendengarkan perintah guru. 

        Hal ini juga ditunjang dengan keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar seperti yang tertera pada lampiran hasil pengamatan aktivitas siswa. 

Keberhasilan dan adanya peningkatan pada masing-masing kegiatan dari 
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sebelum perbaikan pembelajaran, siklus I sampai siklus II disajikan dalam tabel. 

4.2.3 Pembahasan Siklus 1 dan Siklus II 

        Hasil Pembelajaran  senam keseimbangan melalui bermain kerarel pada 

siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat tahun 2013 belum 

memenuhi harapan. Dalam pengamatan pembelajaran senam keseimbangan 

dengan media garis hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 57 % dari 21 sisiwa 

saja yang dapat mencapai tingkat ketuntasan dari KKM yang ditetapkan sebesar 

75 dengan tingkat ketuntasan ideal 75. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran senam keseimbangan statis dan dinamis dengan media garis  

mengalami masalah yang harus dicari solusinya. Salah satu faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa adalah perasaan kurang menyenangi, tidak 

termotivasi dan jenuh dengan pembelajaran selain itu dengan . Untuk itu hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran senam keseimbangan harus ditingkatkan agar 

tidak berpengaruh buruk pada pembelajaran selanjutnya yaitu dengan 

peningkatan pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel pada 

siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

        Berdasarkan hasil pembelajran senam keseimbangan melalui bermain 

kerarel pada siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang tahun 2013 belum memenuhi harapan. Dalam 

pengamatan pembelajaran senam keseimbangan hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa 57% siswa saja yang dapat mencapai tingkat ketuntasan 

dari KKM yang ditetapkan sebesar 75 dengan tingkat ketuntasan ideal 75%. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran senam keseimbangan statis dan 

dinamis mengalami masalah yang harus dicari solusinya. Salah satu faktor 

penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah perasaan kurang menyenangi, 
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kurang termotivasi, kurang percaya diri dalam melakukan senam keseimbangan, 

sehingga banyak hasil belajar siswa banyak yang di bawah KKM 75. Untuk itu 

hasil pembelajaran senam keseimbangan harus ditingkatkan agar tidak 

berpengaruh buruk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu dengan peningkatan 

pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel pada siswa kelas II 

SD Negeri Lerep 05, maka perlu diadakan peningkatan pembelajaran. 

         Dalam upaya peningkatan pembelajaran senam keseimbangan pada siswa 

kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat yaitu  melalui bermain 

kerarel. Dengan metode ini siswa memperoleh pengalamam dalam 

pembelajaran, siswa mulai menyenangi karena tidak merasa takut lagi dan 

merasa percaya diri dalam melakukan berjalan di atas balok titian. Kolabolator 

melakukan pengamatan yang direkam dalam lembar pengamatan, setelah siswa 

mengikuti rangkaian pembelajaran (kognitif, afektif, psikomotor). Berdasarkan 

hasil observasi pada siklus I yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 

menunjukkan kategori baik pada ketiga aspek yaitu: kognitif (61.9%), psikomotor 

(66.7%), afektif (71.4%). 

        Berdasarkan hasil refleksi siklus I, pada pembelajaran siklus II 

pembelajaran tetap dengan peningkatan pembelajaran senam keseimbangan 

melalui bermain kerarel. Dengan mengubah sistem arena bermain dan kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan agar siswa lebih memperhatikan penjelasan dari 

guru dan memberikan kesempatan lebih banyak siswa untuk mencoba 

melakukan berjalan di atas balok titian dengan bermain kerarel. Dalam 

pelaksanaan siklus II kolabolator melakukan pengamatan yang direkam dalam 

lembar pengamatan setelah siswa mengikuti rangkaian pembelajaran (kognitif, 

afektif dan psikomotorik). Berdasarkan hasil observasi pada siklus II 

menunjukkan kategori sangat baik pada ketiga aspek yaitu: kognitif (90.5%), 



51 

 

 

 

psikomotor (85.7%), afektif (90.5%). Dengan melihat peningkatan hasil dari siklus 

II, secara faktual pelaksanaan penelitian ini dapat dikatakan berhasil mencapai 

tujuan yang diharapkan. Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

dan siklus II pada pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel 

menunjukkan adanya peningkatan proses pembelajaran pada ketiga ranah 

(kognitif, afektif dan psikomotorik) dari siklus I sampai siklus II, terlihat bahwa 

siklus pertama menunjukkan hasil 66.7%, setelah ada treathment atau perbaikan 

pada siklus II, sehingga rata-rata hasil observasi ketiga ranah dalam 

pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel pada sisiwa kelas II 

SD Negeri Lerep 05 dalam siklus II mencapai 90.5%. Hal ini berarti ada 

peningkatan 23.8%. Mengacu pada indikator prosentase kisaran angka 90.5% 

memiliki kriteria sangat baik. Dengan kata lain, siswa selama mengikuti 

pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel dikatakan berhasil. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan Bermain Kerarel Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Senam Keseimbangan Pada Siswa Kelas II SD 

Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2013” 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Aspek kognitif pada siswa kelas III SD Negeri Lerep 05 selama mengikuti 

proses pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel 

dikategorikan baik. Pada siklus 1 ketuntasan mencapai 61.9%, dan setelah 

dilakukan siklus kedua ketuntasan mencapai 90.5%, aktivitas siswa 

mengalami peningkatan sebesar 28.6%. Mengacu pada indikator ketuntasan 

balajar maka sebesar ketuntasan sebesar 90.5% termasuk kriteria sangat 

baik. 

2)  Aspek Psikomotor pada siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 selama 

mengikuti proses pembelajaran senam keseimbangan dikategorikan baik. 

Pada siklus 1 ketuntasan mencapai 66.7% dan setelah dilakukan siklus II 

ketuntasan mencapai 85.7%, aktivitas siswa  mengalami peningkatan 

sebesar 19% dan mengacu pada indikator ketuntasan belajar maka kisaran 

ketuntasan sebesar 85.7% termasuk kriteria sangat baik. 

3) Aspek afektif pada siswa kelas III SD Negeri Lerep 05 selama mengikuti 

proses pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel 

dikategorikan baik. Pada siklus 1 ketuntasan mencapai 71.4%, dan setelah 

dilakukan siklus kedua ketuntasan mencapai 90.5%, aktivitas siswa 

mengalami peningkatan sebesar 19.1%. Mengacu pada indikator 
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ketuntasan balajar maka kisaran ketuntasan sebesar 90.5% termasuk 

kriteria sangat baik. 

4) Melihat hasil observasi pada siswa kelas II SD Negeri Lerep 05 Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang pada proses pembelajaran senam 

keseimbangan melalui bermain kerarel sudah mencapai di atas nilai rata- 

rata ketuntasan 75%, dengan prosentase nilai rata-rata yang dicapai pada 

siklus II yaitu  90.5% dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran senam keseimbangan melalui bermain kerarel dapat 

dikatakan berhasil dan sangat efektif untuk pembelajaran senam 

keseimbangan di SD Negeri Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian maka dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1.) Penelitian Tindakan Kelas sangat diperlukan dalam pembelajaran karena 

dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada untuk dapat 

diperbaiki dan mencapai pembelajaran yang diharapkan. 

2.) Peran aktif guru serta guru yang kreatif dalam rangka meningkatkan 

pembelajaran yang efektif sangat diperlukan. 

3.) Pembelajaran yang efektif dan menyenangkan diperlukan oleh siswa. 

4.) Sekolah hendaknya berusaha menyediakan fasilitas yang dapat 

mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. 
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DHARMOAMA  SATYA PRAJA 

Lampiran 4 

                                             PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN UNGARAN BARAT 

         SD NEGERI LEREP 05 
                      Alamat :  Jl. Ismaya Raya No. 19  Lerep 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor :421.2 /83/ 2013 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama     : Sri Maryati, A.Ma.Pd 
 
NIP    : 195409171975122005 
 
Pangkat / golongan / ruang : Pembina / 1V /a 
 
Jabatan   :  Kepala Sekolah 
 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
 
Nama     : Atriyani 
 
NIM    : 6101911146 
 
Jurusan   : PJKR 
 
Fakultas   : Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang  
 

 Yang bersangkutan benar-benar sudah mengadakan penelitian tindakan  

kelas di sekolah kami dengan judul “Penerapan Bermain Kerarel Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Senam Keseimbangan Pada Siswa Kelas II SDN 

Lerep 05 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2013”. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ungaran ,    Juni 2013 

       Kepala SDN Lerep 05 

 

 

       Sri Maryati, A.Ma.Pd 
       NIP. 195409171975122005 
  



60 

 

 

 

Lampiran 5 
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Lampiran 6 

Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran 

Siklus 1 

NAMA SEKOLAH  : SDN LEREP 05 

MATA PELAJARAN  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

KELAS / SEMESTER             : 2 / 1 

ALOKASI WAKTU  : 3 x 35 menit 

STANDAR KOMPETENSI :2. Mempraktikkan latihan dasar kebugaran jasmani 

dan nilai-nilai yang  terkandung di dalamnya 

KOMPETENSI DASAR  :2..2  Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk 

melatih keseimbangan statis dan dinamis, serta 

nilai  disiplin dan estetika 

INDIKATOR : 

Kognitif 

1. Menjelaskan peraturan bermain kerarel 

2. Menyebutkan 2 macam keseimbangan 

3. Menyebutkan 3 macam alat keseimbangan dalam bermain kerarel 

4. Membedakan antara keseimbangan statis (diam) dan dinamis (bergerak) 

Psikomotor 

1. Mempraktikkan gerakan keseimbangan statis 

2. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan maju ke depan 

3. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan mundur ke belakang. 

4. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan ke samping. 

Afektif 

1.  Sungguh – sungguh dalam melakukan 

2.  Semangat dalam melakukan 

3.  Disiplin saat berlatih 

4.  Percaya diri dalam melakukan 
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I. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

1. Siswa dapat menjelaskan peraturan bermain kerarel 

2. Siswa dapat menyebutkan 2 jenis keseimbangan 

3. Siswa dapat menyebutkan 3 macam alat keseimbangan dalam bermain 

kerarel 

4. Siswa dapat membedakan antara keseimbangan statis (diam) dan dinamis 

(bergerak) 

Psikomotor 

1. Mempraktikkan gerakan keseimbangan statis dengan koordinasi yang baik. 

2. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan maju ke depan 

dengan koordinasi yang baik. 

3. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan mundur ke belakang 

dengan koordinasi yang baik. 

4. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan ke samping dengan 

koordinasi yang baik. 

Afektif 

1.  Siswa dapat menunjukkan sikap sungguh – sungguh dalam melakukan 

berbagai latihan di lapangan. 

2.  Siswa dapat menunjukkan sikap semangat dalam melakukan berbagai latihan 

di lapangan. 

3.  Siswa dapat menunjukkan sikap disiplin saat berlatih. 

4.  Siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dalam melakukan berbagai 

latihan di lapangan. 

II. MateriPelajaran 

 Senam keseimbangan statis dan dinamis 

III. MetodePembelajaran 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 
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3. Praktek 

IV. Bahan dan Alat 

a. Perangkat : silabus,  RPP,  Penilaian 

b. Peralatan  : garis, lakban, kayu titian 

V.  Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

       1. Persiapan guru penjasorkes sebelum pembelajaran 

       2. Menyiapkan perangkat ( silabus, RPP dan penilaian ) 

       3. Menyiapkan peralatan dan lapangan 

1. Kegiatan awal 

Dalam kegiatan awal guru : 

a. Mengecek kehadiran siswa, berdoa 

b. Apersepsi 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan pengetahuan siswa 

c. Ruang lingkup : 

Senam keseimbangan statis dan dinamis 

d. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif 

e. Pemanasan 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelasakan dan mendemonstrasikan gerakan 

keseimbangan statis dan dinamis pada media yang sudah disiapkan 

yaitu dengan badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan seperti 

sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 

dengan posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan seperti 

sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 Siswa melakukan  gerakan keseimbangan pada balok titian dengan 

berjalan maju ke depan, badan tegak, pandangan lurus ke depan, 

tangan seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 
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 Siswa melakukan gerakan keseimbangan pada balok titian dengan 

berjalan mundur ke belakang, badan tegak, pandangan lurus ke depan, 

tangan seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 Siswa melakukan gerakan keseimbangan pada balok titian dengan 

berjalan menyamping, badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan 

seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 

Skema permainan ”kerarel” 

E    I  I  I  I 

D   I  I  I  I 

C    I  I  I  I ___________  I 

B   I  I  I  I  

Garis lurus lakban  kayu         kayu titian,t= 

50cm,l=10 cm 

A   I  I  I  I 

Keterangan : 

( A, B, C, D, E ) I  I  I  I   = kelompok siswa atau kereta A,B,C,D,E 

_________________   = rel kereta berupa garis lurus 

  = rel kereta dari lakban 

  = rel kereta berupa kayu di lantai 

 =rel kereta berupa kayu titian 

 

 
 
 
 

3. Kegiatan akhir pembelajaran 

a. Pendinginan, siswa duduk – duduk sambil bernyanyi 

b. Refleksi, pengalaman belajar siswa 

c. Evaluasi umum terhadap proses dan hasil belajar siswa ( kognitif, 

psikomotor, afektif ) 

d. Tindak lanjut siswa diberi tugas untuk melakukan gerakan keseimbangan 

untuk menunjang kegiatan selanjutnya. ( PR ) 
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VI. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat  : garis, lakban, balok di lantai, balok titian 

b. Sumberbelajar : Bk Penjasorkes SD Kls 2 

VII. Penilaian 

1. Tes lisan 

Terkait penilaian kognitif 

2. Tes unjuk kerja 

Terkait penilaian psikomotor 

3. Pengamatan sikap 

Terkait penilaian berkarakter dan ketrampilan sosial 

Lembar penilaian terlampir 

 

 

Mengetahui      

Kepala Sekolah     Guru Penjasorkes 

 

 

Sri Maryati,A.Ma.Pd     Atriyani 
NIP. 195409171975122005    NIP. - 
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Lampiran 7 

INSTRUMEN PENILAIAN 

A. KOGNITIF 

NO INDIKATOR 

SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1. Anak dapat menjelaskan peraturan 

bermain kerarel 

     

2. Anak dapat menyebutkan 2 jenis 

keseimbangan 

     

3. Anak dapat menyebutkan 3 macam alat 

keseimbangan dalam bermain kerarel 

     

4. Anak dapat membedakan antara 

keseimbangan statis ( diam ) dan 

keseimbangan dinamis (bergerak) 

     

  

Kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

3 = Sedang       

   

RUMUS      :       
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B. PSIKOMOTOR 

Skor maksimal = 45 

kriteria :    

1 = sangat kurang   

2 = Kurang    

3 = Sedang    

4 = Baik    

5 = Baiksekali          

 

 keterangan : 

 Keseimbangan statis : 

- posisi kaki  = lurus, tidak ditekuk   

- pandangan mata  = lurus ke depan   

- posisi badan  = tegak  

- posisi tangan  = lurus ke semping, jari rapat, 

      seperti sayap pesawat 

NO INDIKATOR 

SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1. Anak dapat melakukan keseimbangan 

statis, dengan : 

     

 a. Posisi kaki      

 b. Pandangan mata      

 c. Posisi badan      

 d. Posisi tangan      

2. Anak dapat melakukan keseimbangan 

dinamis dengan : 
     

 a. Posisi kaki      

 b. Pandangan mata      

 c. Posisi badan      

 d. Posisi tangan      

 e. Langkah kaki      
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Keseimbangan dinamis : 

- posisi kaki  = lurus, tidak ditekuk   

- pandangan mata  = lurus ke depan   

- posisi badan  = tegak  

- posisi tangan  = lurus ke semping, jari rapat, 

      seperti sayap pesawat 

 -langkah kaki  = tidak berhenti, mantap dan tidak goyah 

 

RUMUS      :       
           

         
        

 

C. AFEKTIF 

NO INDIKATOR 

SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1. Sikap berkarakter, yaitu :      

 a. Sungguh – sungguh      

 b. Semangat      

 c. Percaya diri      

 d. Disiplin dan menaati peraturan      

2. Sikap sosial, yaitu      

 a. Menjadi pendengar yang baik      

 b. Kerjasama      

kriteria :    

1 = Sangat kurang  4. Baik    

2 = Kurang   5. Baik sekali      

3 = Sedang     

    

   

RUMUS      :  
           

         
        

 

KELAS : II 
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ASPEK : KOGNITIF 

JENIS SOAL : ESSAY 

NAMA :  

NO  : 

 

1. Jelaskan peraturan bermain kerarel ! 

2. Sebutkan 2 macam keseimbangan ! 

3. Sebutkan 3 macam alat untuk keseimbangan ! 

4. Sebutkan perbedaan keseimbangan statis ( diam ) dan keseimbangan 

dinamis  

( bergerak ) ! 

 

 Jawab : 
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Lampiran 8 

FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN PENJASORKES 

NamaSekolah  :  SD NegeriLerep 05 

Kelas   : 2 

Hari / tgl Penilaian :  

Jam   : 3 x 35 menit 

 

Daftar nama dan hasil penilaian Penjasorkes dengan  KKM 75 

 

Rumus NA : ( NKognitif x 2 ) + ( N Afektif x 1 ) + ( N Psikomotor x 3 ) 

      6      

      

 

 

 

  

NO 

NO 

INDUK 

SISWA 

NAMA 

ASPEK PENILAIAN 
NILAI 

AKHIR KOGNI

TIF 

AFEK

TIF 

PSIKOMO

TOR 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 RATA – RATA KELAS  
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Lampiran 9 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 2 

NAMA SEKOLAH  : SDN LEREP 05 

MATA PELAJARAN  : PendidikanJasmani, olahraga dan kesehatan 

KELAS / SEMESTER  : 2 / 1 

ALOKASI WAKTU  : 3x 35 menit 

STANDAR KOMPETENSI : 2.Mempraktikkan latihan dasar kebugaran jasmani 

dan nilai-nilai yang  terkandung di dalamnya 

KOMPETENSI DASAR  :2..2 Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk 

melatih keseimbangan statis dan dinamis, serta 

nilai  disiplin dan estetika 

INDIKATOR : 

Kognitif 

1. Menjelaskan peraturan bermain kerarel 

2. Menyebutkan 2 macam keseimbangan 

3. Menyebutkan 3 macam alat keseimbangan dalam bermain kerarel 

4. Membedakan antara keseimbangan statis (diam) dan dinamis (bergerak) 

Psikomotor 

1. Mempraktikkan gerakan keseimbangan statis 

2. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan maju ke depan 

3. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan mundur ke belakang. 

4. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan ke samping. 

Afektif 

1.  Sungguh – sungguh dalam melakukan 

2.  Semangat dalam melakukan 

3.  Disiplin saat berlatih 

4.  Percaya diri dalam melakukan 
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I. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

1. Siswa dapat menjelaskan peraturan bermain kerarel 

2. Siswa dapat menyebutkan 2 jenis keseimbangan 

3. Siswa dapat menyebutkan 3 macam alat keseimbangan dalam bermain 

kerarel 

4. Siswa dapat membedakan antara keseimbangan statis (diam) dan dinamis 

(bergerak) 

Psikomotor 

1. Mempraktikkan gerakan keseimbangan statis dengan koordinasi yang baik. 

2. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan maju ke depan 

dengan koordinasi yang baik. 

3. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan mundur ke belakang 

dengan koordinasi yang baik. 

4. Mempraktikkan gerakan keseimbangan dengan berjalan ke samping dengan 

koordinasi yang baik. 

Afektif 

1.  Siswa dapat menunjukkan sikap sungguh – sungguh dalam melakukan 

berbagai latihan di lapangan. 

2.  Siswa dapat menunjukkan sikap semangat dalam melakukan berbagai latihan 

di lapangan. 

3.  Siswa dapat menunjukkan sikap disiplin saat berlatih. 

4.  Siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dalam melakukan berbagai 

latihan di lapangan. 

II. MateriPelajaran 

 Senam keseimbangan statis dan dinamis 

III. MetodePembelajaran 

1. Ceramah 
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2. Demonstrasi 

3. Praktek 

IV. Bahan dan Alat 

a. Perangkat : silabus,  RPP,  Penilaian 

b. Peralatan  : garis, lakban, kayu titian 

V.  Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

       1. Persiapan guru penjasorkes sebelum pembelajaran 

       2. Menyiapkan perangkat ( silabus, RPP dan penilaian ) 

       3. Menyiapkan peralatan dan lapangan 

1. Kegiatan awal 

Dalam kegiatan awal guru : 

a. Mengecek kehadiran siswa, berdoa 

b. Apersepsi 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan pengetahuan siswa 

c. Ruang lingkup : 

       Senam keseimbangan statis dan dinamis 

d. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif 

e. Pemanasan 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelasakan dan mendemonstrasikan bermain kerarel dengan 

unsur gerakan keseimbangan statis dan dinamis pada media yang sudah 

disiapkan yaitu dengan badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan 

seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 Siswa melakukan gerakan keseimbangan berdiri pada balok titian 

dengan posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan seperti 

sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 Siswa melakukan  gerakan keseimbangan pada balok titian dengan 

berjalan maju ke depan, badan tegak, pandangan lurus ke depan, 

tangan seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 
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 Siswa melakukan gerakan keseimbangan pada balok titian dengan 

berjalan mundur ke belakang, badan tegak, pandangan lurus ke depan, 

tangan seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 Siswa melakukan gerakan keseimbangan pada balok titian dengan 

berjalan menyamping, badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan 

seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah 

 Malakukan gerakan keseimbangan pada balok titian dengan berjalan 

menyilang ke samping, badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan 

seperti sayap pesawat, gerakannya mantap dan tidak goyah. 

 

Skema permainan ”kerarel”siklus 2 

 

D   I  I  I  I 

C    I  I  I  I      

  

B   I  I  I  I  

A   I  I  I  I        

       

Keterangan : 

( A, B, C, D,  ) I  I  I  I   = kelompok siswa atau kereta A,B,C,D 

_________________   = rel kereta berupa garis lurus 

  = rel kereta dari lakban 

  = rel kereta berupa kayu di lantai 

 =rel kereta berupa kayu titian 

 

 

3. Kegiatan akhir pembelajaran 

a. Pendinginan, siswa duduk – duduk sambil bernyanyi 

b. Refleksi, pengalaman belajar siswa 
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c. Evaluasi umum terhadap proses dan hasil belajar siswa ( kognitif, 

psikomotor, afektif ) 

d. Tindak lanjut siswa diberi tugas untuk melakukan gerakan keseimbangan 

untuk menunjang kegiatan selanjutnya. ( PR ) 

VI. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat  : garis, kayu titian 

b. Sumberbelajar : Bk Penjasorkes SD Kls 2 

VII. Penilaian  

1. Tes lisan 

Terkait penilaian kognitif 

2. Tes unjuk kerja 

Terkait penilaian psikomotor 

3. Pengamatan sikap 

Terkait penilaian berkarakter dan ketrampilan sosial 

Lembar penilaian terlampir 

 

 

Mengetahui      

Kepala Sekolah     Guru Penjasorkes 

 

 

Sri Maryati,A.Ma.Pd     Atriyani 
NIP. 195409171975122005    NIP 
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Lampiran 10 

DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS II 

NO NAMA L/P 

1. Wahyu Diah Primhadita P 

2. Anita Saharani P 

3. Bagoes Mahendra L 

4. Fitra Firnanda L 

5. M. Akmal S L 

6. Mayfa Widyasari P 

7. Natalia Kumala Sari P 

8. Nafis Anisa P 

9. Satria Febri P L 

10. Uut Putriani P 

11. Zerlinda Raissa P 

12. Andini Nur Khasanah P 

13. Arif Eka Suryatama L 

14. Achmad Nur Hidayat L 

15. M.Choirul L 

16. M. Ahdan Rafif L 

17. M.Fahri Ibra Nabila L 

18. Olivia Halisa Febriani P 

19. P. Nur Habibul Manan L 

20. Siska Dwi Purwanti P 

21. Risky Setiawan L 

   

 Jumlah P = 10  

 Jumlah L = 11  
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Lampiran 11 

HASIL PENILAIAN KOGNITIF 

SIKLUS 1 

NO NAMA 1 2 3 4 Jumlah 
Skor 

Nilai 

1. Wahyu Diah Primhadita 2 3 4 2 11 55 

2. Anita Saharani 4 4 3 3 14 70 

3. Bagoes Mahendra 2 2 4 3 11 55 

4. Fitra Firnanda 3 4 4 3 14 70 

5. M. Akmal S 3 4 4 4 15 75 

6. Mayfa Widyasari 4 4 4 4 16 80 

7. Natalia Kumala Sari 3 4 4 4 15 75 

8. Nafis Anisa 4 4 4 4 16 80 

9. Satria Febri P 3 3 2 2 10 50 

10. Uut Putriani 4 4 4 4 16 80 

11. Zerlinda Raissa 4 4 3 4 15 75 

12. Andini Nur Khasanah 3 4 4 4 15 75 

13. Arif Eka Suryatama 4 4 4 5 17 85 

14. Achmad Nur Hidayat 4 4 4 4 16 80 

15. M.Choirul 3 4 4 4 15 75 

16. M. Ahdan Rafif 4 5 5 4 18 90 

17. M.Fahri Ibra Nabila 3 3 3 2 11 55 

18. Olivia Halisa Febriani 3 2 5 3 15 75 

19. P. Nur Habibul Manan 3 3 2 3 11 55 

20. Siska Dwi Purwanti 4 4 4 4 16 80 

21. Risky Setiawan 3 3 3 3 12 60 

        

 Nilai tertinggi      90 

 Nilai terendah      50 

 Jumlah siswa tuntas      13 

 Jumlah siswa tidak tuntas      7 

 Keberhasilan      61.9% 
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Lampiran 12   

HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR 

                 SIKLUS I 

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah 
Skor 

Nilai 

1. Wahyu Diah 
Primhadita 

2 2 3 2 4 3 2 3 2 21 47 

2. Anita Saharani 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 77.8 

3. Bagoes Mahendra 3 2 3 3 2 3 4 4 2 26 58 

4. Fitra Firnanda 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 75.5 

5. M. Akmal S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 

6. Mayfa Widyasari 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 75.5 

7. Natalia Kumala Sari 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 51 

8. Nafis Anisa 3 4 4 3 4 4 4 4 3 23 73 

9. Satria Febri P 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 77.8 

10. Uut Putriani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 

11. Zerlinda Raissa 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 75.5 

12. Andini Nur Khasanah 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 77.8 

13. Arif Eka Suryatama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 

14. Achmad Nur Hidayat 4 4 4 4 3 4 4 4 4 36 80 

15. M.Choirul 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 66.7 

16. M. Ahdan Rafif 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 

17. M.Fahri Ibra Nabila 4 4 4 4 5 4 5 5 5 40 88.5 

18. Olivia Halisa Febriani 4 4 4 5 5 3 4 3 5 32 71 

19. P. Nur Habibul 
Manan 

4 5 4 4 4 5 5 4 4 39 86.7 

20. Siska Dwi Purwanti 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 75.5 

21. Risky Setiawan 3 3 3 4 4 3 3 2 2 27 60 

             

 Nilai tertinggi           86.7 

 Nilai terendah           47 

 Jumlah siswa tuntas           14 

 Jumlah siswa tidak 
tuntas 

          7 

 keberhasilan           66.7% 
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Lampiran 13 

HASIL PENILAIAN AFEKTIF 

SIKLUS 1 

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 Jumlah 
Skor 

Nilai 

1. Wahyu Diah Primhadita 3 3 2 3 2 3 16 53 

2. Anita Saharani 4 4 4 4 4 3 23 76.7 

3. Bagoes Mahendra 4 4 4 4 4 4 24 80 

4. Fitra Firnanda 4 4 3 4 4 3 22 73.3 

5. M. Akmal S 4 4 3 4 4 4 23 77 

6. Mayfa Widyasari 4 4 4 4 4 4 24 80 

7. Natalia Kumala Sari 4 4 4 4 4 4 24 80 

8. Nafis Anisa 4 4 4 4 4 4 24 80 

9. Satria Febri P 3 3 3 3 3 2 17 56.7 

10. Uut Putriani 4 4 4 4 4 4 24 80 

11. Zerlinda Raissa 4 4 4 4 4 4 24 80 

12. Andini Nur Khasanah 4 4 4 3 3 4 21 70 

13. Arif Eka Suryatama 4 4 4 4 4 4 24 80 

14. Achmad Nur Hidayat 3 4 3 3 4 4 21 70 

15. M.Choirul 4 3 4 4 4 4 23 76.7 

16. M. Ahdan Rafif 4 3 3 4 3 4 21 70 

17. M.Fahri Ibra Nabila 4 3 3 4 3 4 21 70 

18. Olivia Halisa Febriani 5 5 4 4 5 4 27 90 

19. P. Nur Habibul Manan 4 4 4 4 4 4 24 80 

20. Siska Dwi Purwanti 4 4 4 4 4 3 23 76.7 

21. Risky Setiawan 4 4 4 4 3 4 23 76.7 

          

 Nilai tertinggi        90 

 Nilai terendah        53 

 Jumlah siswa tuntas        15 

 Jumlah siswa tidak 
tuntas 

       6 

 Keberhasilan        71.4% 
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Lampiran 14 

HASIL PENILAIAN KOGNITIF 

SIKLUS 2 

NO NAMA 1 2 3 4 Jumlah 
Skor 

Nilai 

1. Wahyu Diah Primhadita 3 4 4 4 15 75 

2. Anita Saharani 4 5 5 4 18 90 

3. Bagoes Mahendra 3 3 4 3 13 65 

4. Fitra Firnanda 4 4 4 4 16 80 

5. M. Akmal S 4 5 5 5 19 95 

6. Mayfa Widyasari 4 5 5 4 18 90 

7. Natalia Kumala Sari 4 4 5 5 18 90 

8. Nafis Anisa 5 5 5 5 20 100 

9. Satria Febri P 4 4 4 4 16 80 

10. Uut Putriani 4 5 5 4 18 90 

11. Zerlinda Raissa 4 5 5 5 19 95 

12. Andini Nur Khasanah 4 5 5 4 18 90 

13. Arif Eka Suryatama 4 5 5 5 19 95 

14. Achmad Nur Hidayat 4 5 5 4 18 90 

15. M.Choirul 3 3 4 3 13 65 

16. M. Ahdan Rafif 4 5 5 5 19 95 

17. M.Fahri Ibra Nabila 4 4 4 5 15 75 

18. Olivia Halisa Febriani 4 5 5 4 18 90 

19. P. Nur Habibul Manan 4 4 3 4 15 75 

20. Siska Dwi Purwanti 5 5 5 5 20 100 

21. Risky Setiawan 3 4 5 4 16 80 

        

 Nilai tertinggi      100 

 Nilai terendah      65 

 Jumlah siswa tuntas      19 

 Jumlah siswa tidak tuntas      2 

 Keberhasilan      90.5% 
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Lampiran 15 

HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR 

SIKLUS 2 

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah 
Skor 

Nilai 

1. Wahyu Diah 
Primhadita 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 62.2 

2. Anita Saharani 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 84.4 

3. Bagoes Mahendra 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33 73.3 

4. Fitra Firnanda 4 4 4 5 4 5 4 5 4 39 86.7 

5. M. Akmal S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 

6. Mayfa Widyasari 4 5 4 5 4 4 4 5 4 35 77.8 

7. Natalia Kumala Sari 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 

8. Nafis Anisa 4 5 4 5 4 5 4 5 4 40 88.9 

9. Satria Febri P 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 84.4 

10. Uut Putriani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 

11. Zerlinda Raissa 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 84.4 

12. Andini Nur Khasanah 4 5 4 5 4 5 4 5 4 40 88.9 

13. Arif Eka Suryatama 4 5 4 5 5 5 5 5 4 42 93.3 

14. Achmad Nur Hidayat 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42 93.3 

15. M.Choirul 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 77.8 

16. M. Ahdan Rafif 4 5 5 5 4 5 4 5 4 41 91.1 

17. M.Fahri Ibra Nabila 4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 93.3 

18. Olivia Halisa Febriani 4 5 4 5 4 5 5 5 4 41 91.1 

19. P. Nur Habibul 
Manan 

4 5 4 5 5 5 4 5 4 41 91.1 

20. Siska Dwi Purwanti 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 93.3 

21. Risky Setiawan 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33 73.3 

             

 Nilai tertinggi           93.3 

 Nilai terendah           62.2 

 Jumlah siswa tuntas           18 

 Jumlah siswa tidak 
tuntas 

          3 

 keberhasilan           85.7% 
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Lampiran 16 

 

HASIL PENILAIAN AFEKTIF 

SIKLUS 2 

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 Jumlah 
Skor 

Nilai 

1. Wahyu Diah Primhadita 3 3 3 3 3 3 18 60 

2. Anita Saharani 5 5 4 5 4 5 28 93.3 

3. Bagoes Mahendra 4 4 4 4 4 4 24 80 

4. Fitra Firnanda 4 4 4 4 4 4 24 80 

5. M. Akmal S 5 5 4 5 5 5 29 96.7 

6. Mayfa Widyasari 5 5 4 5 4 5 28 93.3 

7. Natalia Kumala Sari 4 4 4 4 4 4 24 80 

8. Nafis Anisa 5 5 4 5 5 5 29 96.7 

9. Satria Febri P 4 4 3 3 3 4 21 70 

10. Uut Putriani 5 5 5 5 4 4 28 93.3 

11. Zerlinda Raissa 5 5 4 5 5 5 29 96.7 

12. Andini Nur Khasanah 5 5 4 5 4 5 28 93.3 

13. Arif Eka Suryatama 5 5 5 5 4 5 29 96.7 

14. Achmad Nur Hidayat 4 5 4 5 5 5 28 93.3 

15. M.Choirul 5 5 4 5 4 4 27 90 

16. M. Ahdan Rafif 5 5 4 5 4 5 28 93.3 

17. M.Fahri Ibra Nabila 4 4 4 4 4 4 24 80 

18. Olivia Halisa Febriani 5 5 4 5 5 5 29 96.75 

19. P. Nur Habibul Manan 5 5 4 4 4 5 27 90 

20. Siska Dwi Purwanti 5 5 5 5 5 4 29 96.7 

21. Risky Setiawan 4 4 4 4 4 4 24 80 

          

 Nilai tertinggi        96.7 

 Nilai terendah        60 

 Jumlah siswa tuntas        19 

 Jumlah siswa tidak 
tuntas 

       2 

 Keberhasilan        90.5% 
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Lampiran 17 

DAFTAR NILAI 

SIKLUS 1 

 

NO NAMA 
ASPEK 

NA 
KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF 

1. Wahyu Diah Primhadita 55 47 53 50.6 

2. Anita Saharani 70 77.8 76.7 75.5 

3. Bagoes Mahendra 55 58 80 60.7 

4. Fitra Firnanda 70 75.5 73.3 73.7 

5. M. Akmal S 75 80 77 77.8 

6. Mayfa Widyasari 80 75.5 90 77.7 

7. Natalia Kumala Sari 75 51 80 63.8 

8. Nafis Anisa 90 73 90 76.7 

9. Satria Febri P 60.5 77.8 63 65.0 

10. Uut Putriani 80 78 80 79.0 

11. Zerlinda Raissa 75 75.5 80 76.1 

12. Andini Nur Khasanah 75 77.8 70 75.5 

13. Arif Eka Suryatama 85 80 80 81.7 

14. Achmad Nur Hidayat 80 80 70 78.3 

15. M.Choirul 75 66.7 76.7 60.9 

16. M. Ahdan Rafif 90 80 70 81.7 

17. M.Fahri Ibra Nabila 55 95.5 70 77.7 

18. Olivia Halisa Febriani 75 71 90 75.5 

19. P. Nur Habibul Manan 55 86.7 80 75.0 

20. Siska Dwi Purwanti 80 75.5 76.7 77.0 

21. Risky Setiawan 60 60 76.7 62.8 

 

RUMUS NILAI SETIAP ASPEK  

P = Nk  X  100% ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 250 ) 

        N  

RUMUS NA : 

       Rumus NA : ( N Kognitif x 2 ) + ( N Afektif x 1 ) + ( N Psikomotor x 3 ) 

      6 

KOGNITIF 

- Jml siswa  = 21 

- Siswa tuntas = 13 

- Tidak tuntas = 8 

- Keberhasilan =      13  x 100% = 61.9% 

        21 
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PSIKOMOTOR 

- Jml siswa  =  21 

- Siswa tuntas =  14 

- Tidak tuntas =  7 

- Keberhasilan =      14  x 100% = 66.7% 

        21 
AFEKTIF 

- Jml siswa  =  21 

- Siswa tuntas =  15 

- Tidak tuntas =  6 

- Keberhasilan =      15  x 100% = 71.4% 

        21 
 

NA  

- Jml siswa  = 21 

- Siswa tuntas = 14 

- Tidak tuntas = 7 

- Keberhasilan =      14  x 100% = 66.7% 

        21 
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Lampiran 18 

DAFTAR NILAI 

SIKLUS 2 

NO NAMA 
ASPEK 

NA 
KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF 

1. Wahyu Diah Primhadita 75 62.2 60 66.1 

2. Anita Saharani 90 84.4 93.3 87.7 

3. Bagoes Mahendra 65 73.3 80 71.6 

4. Fitra Firnanda 80 86.7 80 83.3 

5. M. Akmal S 95 80 96.7 87.8 

6. Mayfa Widyasari 90 77.8 93.3 84.4 

7. Natalia Kumala Sari 90 80 80 83.3 

8. Nafis Anisa 100 88.9 96.7 93.6 

9. Satria Febri P 80 84.4 70 80.5 

10. Uut Putriani 90 80 93.3 85.5 

11. Zerlinda Raissa 95 84.4 96.7 89.9 

12. Andini Nur Khasanah 90 88.9 93.3 90 

13. Arif Eka Suryatama 95 93.3 96.7 94.4 

14. Achmad Nur Hidayat 90 93.3 93.3 92.2 

15. M.Choirul 65 77.8 90 75.6 

16. M. Ahdan Rafif 95 91.1 93.3 92.8 

17. M.Fahri Ibra Nabila 75 93.3 80 84.9 

18. Olivia Halisa Febriani 90 91.1 96.7 91.7 

19. P. Nur Habibul Manan 75 91.1 90 85.5 

20. Siska Dwi Purwanti 100 93.3 96.7 96.1 

21. Risky Setiawan 80 73.3 80 76.6 

 

RUMUS NILAI SETIAP ASPEK : 

P = Nk  X  100% ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 250 ) 

        N  

RUMUS NA : 

       Rumus NA : ( N Kognitif x 2 ) + ( N Afektif x 1 ) + ( N Psikomotor x 3 ) 

      6 
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KOGNITIF 

- Jml siswa  = 21 

- Siswa tuntas = 19 

- Tidak tuntas = 2 

- Keberhasilan =      19  x 100% = 90.5% 

        21 
PSIKOMOTOR 

- Jml siswa  =  21 

- Siswa tuntas =  18 

- Tidak tuntas =  3 

- Keberhasilan =      18  x 100% = 85.7% 

        21 
AFEKTIF 

- Jml siswa  =  21 

- Siswa tuntas =  19 

- Tidak tuntas =  2 

- Keberhasilan =      19  x 100% = 90.5% 

        21 
 

NA  

- Jml siswa  = 21 

- Siswa tuntas = 19 

- Tidak tuntas = 2 

- Keberhasilan =      19  x 100% = 90.5% 

        21 
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Lampiran 19 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kelas II 

SD Negeri Gunungsari Tahun Ajaran 2012/2013 

No Mata Pelajaran KKM 

1 Pendidikan Agama Islam 75 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 65 

3 Bahasa Indonesia 70 

4 Matematika 65 

5 Ilmu Pengetahuan Alam 65 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 65 

7 Penjasorkes 75 

8 Seni Budaya dan Keterampilan 75 

9 Muatan Lokal 70 

(Sumber Data SDN Lerep 05) 

       Mengetahui 

       Kepala SDN Lerep 05 

 

 

       Sri Maryati, A.Ma.Pd 
                      NIP.195409171975122005 
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Lampiran 20  

Penilaian Lembar Observasi Siklus 1 

Nama Sekolah   : SDN LEREP 05 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Tanggal   :   21 Mei 2013 

 

No Indikator 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka pelajaran ….. ….. ….. V   

2. Keterampilan menjelaskan pelajaran ….. ….. ….. V ….. 

3. Keterampilan mengelola kelas ….. ….. ….. V ….. 

4. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun ….. ….. ….. V ….. 

5. Keterampilan memberi motivasi ….. ….. V ….. ….. 

6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa ….. ….. ….. V ….. 

7. 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa  ….. ….. V ….. …… 

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif ….. ….. V ….. ….. 

9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran ….. ….. V ….. ….. 

10. Keterampilan menutup pelajaran ….. ….. ….. V ….. 

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. 12 24 ….. 

Total Skor 

Skor perolehan  x 100  =  
         50 
 
36   X 100 = 72 
50 
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Keterangan:  

Skor 1 = sangat rendah,  

Skor 2 = rendah,  

Skor 3 = cukup,    

Skor 4 = baik,     

Skor 5 = sangat baik 

        Ungaran, 21  Mei 2013 

        Penilai 

 

 

        Sulastri, S.Pd 
        NIP. 197106052006042026 
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Lampiran 21  

    Penilaian Lembar Observasi Siklus 2 

Nama Sekolah   : SDN LEREP 05 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Tanggal   :   4 Juni 2013 

 

No Indikator 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka pelajaran ….. ….. ….. ….. V 

2. Keterampilan menjelaskan pelajaran ….. ….. ….. V ….. 

3. Keterampilan mengelola kelas ….. ….. ….. ….. V 

4. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun ….. ….. ….. V ….. 

5. Keterampilan memberi motivasi ….. ….. ….. ….. V 

6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa ….. ….. ….. ….. V 

7. 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa  ….. ….. …… V …… 

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif ….. ….. ….. ….. V 

9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran ….. ….. ….. ….. V 

10. Keterampilan menutup pelajaran ….. ….. ….. ….. V 

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. 12 35 

Total Skor 

Skor perolehan  x 100  =  
            50 
47  X 100 = 94 
50 
 

 

 

Keterangan:  

Skor 1 = sangat rendah,  
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Skor 2 = rendah,  

Skor 3 = cukup,   

 Skor 4 = baik,     

Skor 5 = sangat baik 

        Ungaran, 4 Juni 2013 

         Penilai 

 

 

                  Sulastri, S.Pd 

       NIP. 197106052006042026  
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Lampiran 22 

SIKLUS I 
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Lampiran 23 

SIKLUS 2 
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