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ABSTRAK 

 
Istiyono. 2012. Meningkatkan Hasil Belajar Guling Belakang dengan Pengurangan Sudut 
Kemiringan Alat Bantu Bidang Miring Secara Bertahap pada Pembelajaran Senam Lantai 
Siswa Kelas V SDN 1 Harjodowo Tahun Pelajaran 2011/2012.Skripsi Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. H. Tri Nurharsono, M.Pd. Pembimbing II: Drs. Tri Rustiadi, M.Kes. 

Kata kunci: media bidang miring, guling belakang, senam lantai 
 

Permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas adalah keterampilan guling belakang 
siswa kelas V SDN 1 Harjodowo yang masih rendah ditandai persentase anak yang mampu 
melakukan guling belakanghanya 31,58%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah penggunaan media bidang miring pada pembelajaran guling belakang senam lantai 
dapat meningkatkan kemampuanguling belakangsiswa kelas V SDN 1 Harjodowo tahun 
pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tahap pretest, tahap 
siklus I dan tahap siklus II. Tindakan yang dilakukan pada tiap siklus meliputi: (1) 
perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Mei sampai dengan Juni 2012 dengan subjek penelitian siswa kelas VSDN 1 
Harjodowo tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 19 siswa. Teknik pengumpulan data 
meliputi tes praktik guling belakang, lembar observasi aktivitas siswa selama mengikuti 
pembelajaran, danangket tanggapan siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran. Teknik 
analisis data menggunakan deskriptif persentase untuk mengungkap hasil ketuntasan belajar 
klasikal siswa. 

Hasil pretest menunjukkan bahwa hanya 31,58% siswa mampu melakukan guling 
belakangdengan benar. Dengan menggunakan model pembelajaran secara bertahap, hasil 
siklus I menunjukkan bahwa 68,42% siswa mencapai ketuntasan belajar, dengan persentase 
keaktifan 83% dan merespon positif pembelajaran melalui angket sebesar 78%. Hasil siklus 
II menunjukkan bahwa 89,47% siswa mencapai ketuntasan belajar, dengan persentase 
keaktifan 89% dan merespon positif pembelajaran melalui angket sebesar 88%. Karena 
persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa melampaui 80%, penelitian tindakan kelas 
ini telah mencapai indikator keberhasilan. 

Simpulan penelitian ini adalah pembelajaran dengan pengurangan sudut kemiringan 
alat bantu bidang miring secara bertahap dapat meningkatkan keterampilan guling belakang 
pada pembelajaran senam lantai siswa kelas V SD Negeri 1 Harjodowo tahun pelajaran 
2011/2012.Saran peneliti meliputi beberapa hal, yaitu: (1) penggunaan media bidang miring 
dapat menjadi alternatif bagi guru penjasorkes untuk diterapkan pada materi guling belakang, 
(2) guru hendaknya mengkondisikan siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan 
efektif, dan melakukan pendampingan selama proses pembelajaran. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO: 

“Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya 

dengan ilmu tersebut jalan menuju surga”(HR. Muslim). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 

keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, 

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan 

lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang 

direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional 

(Permendiknas, 2006: 702). 

Pendidikan jasmani sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

motorik yang dipelajari murid dalam keadaan bervariasi perlu dioptimalkan tanpa 

ragu-ragu, dengan memahami fungsi tubuh dalam berbagai gerak serta asas-asas 

pertumbuhan dan perkembangannya dapat dimanipulasi dengan merealisasikan 

berbagai konsep ilmu yang relevan ke arah perbaikan kualitas gerak sesuai tujuan 

yang dikehendaki (Jacob, 2008). 

Pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah memiliki peranan sangat 

penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung 

dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan 

yang terpilih yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu 
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diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat 

(Permendiknas, 2006: 702). 

Kondisi satuan pendidikan nasional yang beragam baik dari segi sarana-

parasarana maupun profesionalitas guru pendidikan jasmani membuat kinerja mata 

pelajaran tersebut di masing-masing satuan pendidikan juga mencapai tahapan yang 

berbeda-beda. Berdasarkan laporan Balitbang Diknas (2008: 3) mengenai hasil survei 

kondisi penjasorkes nasional tahun 2006 yang dilaksanakan oleh PDPJOI (Pangkalan 

Data Pendidikan Jasmani dan Olahraga Indonesia) Asdep Ordik Kemenegpora RI 

pada 2.382 satuan pendidikan di 13 kab/ kota, skor rata-rata nasional kualitas 

pembelajaran penjasorkes baru mencapai 520 dari skor maksimal 1.000. Oleh karena 

itu, wajarlah jika keberadaan mata pelajaran penjasorkes nasional secara umum 

belum mampu mewujudkan hasil sesuai dengan tujuannya. 

Fakta lain yang diungkap oleh Komnas Penjasor yang menunjukkan kurang 

berhasilnya pendidikan jasmani adalah masih sulit dijumpai adanya guru penjas di 

sekeliling kita yang kompeten dan sukses mengelola mata pelajarannya, sehingga 

siswanya menyukai, menghargai dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan mengimbas ke pola hidup aktif dan sehat dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kualitas guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah pada umumnya belum 

cukup memadai. Guru harus selalu meningkatkan profesionalitas kerja. Belum 

efektifnya pelaksanaan pengajaran penjasorkes di sekolah disebabkan oleh beberapa 
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faktor diantaranya adalah terbatasnya kemampuan guru dan terbatasnya sumber-

sumber yang digunakan untuk mendukung proses pengajaran pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani dan olahraga di SD menjadi bagian tak terpisahkan dari 

program pendidikan secara keseluruhan. Sebagai salah satu aspek pendidikan di SD, 

pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani (Saputra, 2010: 3). Lebih lanjut 

dituturkan bahwa melalui kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga diharapkan 

peserta didik akan tumbuh dan berkembang secara sehat, dan segar jasmaninya, serta 

dapat berkembang kepribadiannya agar lebih harmonis dalam menjalankan 

kehidupannya sekarang maupun yang akan datang. 

Senam merupakan elemen penting dalam kurikulum pendidikan jasmani di 

sekolah dasar. Selain karena kedudukannya sebagai salah satu materi yang diajarkan 

dalam pendidikan jasmani sekolah dasar, ada beberapa pertimbangan lain yang 

menjadikan materi ini perlu mendapat perhatian lebih. Menurut Syarifuddin 

sebagaimana dikutip oleh Suharjana (2006: 228), menyatakan bahwa penekanan 

pelaksanaan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar adalah senam. 

Pembelajaran senam di sekolah dasar bertujuan memperkaya pengalaman 

gerak sebanyak-banyaknya serta meningkatkan kesegaran jasmani para peserta didik. 

Salah satu komponen yang diajarkan dalam senam adalah guling belakang. Pada 

materi ini, siswa diharapkan mampu melakukannya dengan teknik yang benar. 

Berdasarkan observasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan di SDN 1 Harjodowo, guru menemukan bahwa hasil belajar siswa kelas V 
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pada materi guling belakang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan 

siswa dalam melakukan guling belakang masih jauh dari hasil yang diharapkan. 

Bahkan persentase siswa yang mampu melakukan dengan benar lebih rendah 

dibanding siswa yang belum mampu melakukan dengan benar. 

Dalam pembelajaran guling belakang, guru masih mengajarkannya dengan 

cara konvensional. Berdasarkan temuan guru, pembelajaran seperti ini menyebabkan 

siswa kurang bersemangat atau bahkan tidak tertarik dan menurunkan minat siswa 

terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani.Hal ini jelas berpengaruh terhadap 

penguasaan keterampilan yang seharusnya mereka miliki. Oleh karena itu, guru perlu 

mencoba alternatif cara pembelajaran yang mampu menumbuhkan minat siswa serta 

mempermudah siswa dalam belajar. 

Berdasarkan pengamatan guru, beberapa kesalahan yang sering dilakukan 

siswa dalam melakukan guling belakang adalah keseimbangan tubuh kurang baik 

pada saat mengguling serta tumpuan kurang kuat pada saat melakukan tolakan. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan guru adalah menggunakan alat bantu dalam 

pembelajaran guling belakang.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba menggunakan pengurangan 

sudut kemiringan alat bantu bidang miring secara bertahap dalam pembelajaran 

guling belakang. Bidang miring pada hakikatnya merupakan bidang datar yang salah 

satu ujungnya lebih tinggi dari pada ujung yang lainnya. Peralatan ini bekerja 

berdasarkan prinsip pesawat sederhana yang berfungsi untuk memperkecil gaya 

dalam pergerakan benda. Dengan gaya gravitasi yang lebih besar, diharapkan gaya 
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guling ke belakang akan terbantu. Harapannya, dengan digunakannya bidang miring 

akan mempermudah siswa dalam melakukan olahraga guling belakang. 

Melalui pemanfaatan media bidang miring, siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan guling belakang berbantuan bidang miring dengan sudut yang bervariasi. 

Penggunaan sudut yang bervariasi tersebut juga untuk menemukan berapa sudut yang 

paling optimal dalam membantu siswa melakukan guling belakang.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk menerapkan 

pembelajaran dengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring secara 

bertahap untuk meningkatkan kemampuan guling belakang siswa kelas V SDN 1 

Harjodowo. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

(1) Apakah penerapan pembelajaran dengan pengurangan sudut kemiringan alat 

bantu bidang miring secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan guling 

belakang siswa kelas V SDN 1 Harjodowo? 

(2) Berapa besar peningkatan kemampuan guling belakang siswa kelas V SDN 1 

Harjodowo melalui pembelajaran dengan pengurangan sudut kemiringan alat 

bantu bidang miring secara bertahap dengan sudut kemiringan yang bervariasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

(1) mengetahui apakah penerapan pembelajaran dengan pengurangan sudut 

kemiringan alat bantu bidang miring secara bertahap dapat meningkatkan 

kemampuan guling belakang siswa kelas V SDN 1 Harjodowo, 

(2) menyelidiki seberapa besar peningkatan kemampuan guling belakang siswa kelas 

V SDN 1 Harjodowo melalui pembelajaran dengan pengurangan sudut 

kemiringan alat bantu bidang miring secara bertahap dengan kemiringan sudut 

bervariasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu: 

(1) menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi penelitian sejenis dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan terutama 

pendidikan jasmani di sekolah dasar, 

(2) menjadi rujukan alternatif pendekatan pembelajaran penjasorkes di sekolah 

dasar. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan profesional kerja 

sebagai seorang guru khususnya dalam pengembangan pembelajaran. 

(2) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi guling belakang. 

(3) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberi motivasi para guru 

untuk selalu mengembangkan inovasi pembelajaran dan memecahkan masalah-

masalah kelas sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 

1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Bentuk tindakan untuk memecahkan masalah penelitian ini adalah melalui 

penerapan pembelajaran dengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang 

miring secara bertahap. Peneliti sekaligus berperan sebagai guru yang mengajar 

materi tersebut dalam dua siklus penelitian tindakan kelas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebugaran Jasmani 

2.1.1 Pentingnya Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani adalah aspek terpenting dalam menjalankan setiap 

aktivitas kehidupan manusia. Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang 

baik akan lebih produktif dan dapat bekerja secara optimal. Begitupun kaitannya 

dengan siswa, tingkat kebugaran yang tinggi akan membuat siswa lebih 

termotivasi untuk belajar. 

Menurut Sumesardjo sebagaimana dikutip oleh Deni Kurniawan 

(2012:10),kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan 

tugas sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan dan masih 

mempunyai sisa cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk 

keperluan-keperluan mendadak. 

Kebugaran jasmani seseorang berperan penting dalam menghadapi 

pekerjaan. Fisik yang prima memungkinkan seseorang dapat melakukan aktivitas 

secara berulang-ulang tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta masih 

memiliki kesiapan untuk menghadapi aktivitas lain yang mendadak serta tidak 

diprediksi sebelumnya. Dengan memiliki kebugaran yang baik maka setiap 

pekerjaan yang menjadi rutinitas akan dapat terselesaikan dengan baik. Setiap 

aktivitas yang dilalui akan terasa mudah dan ringan untuk dikerjakan. Lain halnya 
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dengan orang yang memiliki kebugaran jasmani yang buruk, pekerjaan sekecil 

apapun akan terasa sangat berat dan sulit. 

2.1.2 Komponen Kebugaran Jasmani 

Komponen kebugaran jasmani menurut Giriwijoyo sebagaimana dikutip 

oleh Deni Kurniawan (2012:12) antara lain adalah (1) daya tahan terhadap 

penyakit, (2) daya tahan otot, (3) daya tahan jantung, peredaran darah dan 

pernapasan, (4) daya ledak otot, (5) kelentukan, (6) kecepatan, (7) kelincahan, (8) 

koordinasi, dan (9) keseimbangan. 

Seseorang dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik apabila 

status setiap komponen harus berada dalam kategori baik. Komponen-komponen 

kebugaran jasamani saling berkaitan antara satu dengan yang lain, namun masing-

masing komponen memiliki ciri tersendiri. Apabila daya tahan tubuh tidak stabil 

maka tubuh sangat rentan terkena ancaman radikal bebas. Daya tahan dan 

kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan latihan fisik yang teratur dan terus-

menerus. 

 

2.2 Pendidikan jasmani 

2.2.1 Hakikat Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk 

meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, perseptual, kognitif, dan 

emosional (Depdiknas, 2006: 11). Sedangkan Barrow sebagaimana dikutip oleh 

Fitra Ruswandi (2012: 21) mengungkapkan bahwa pendidikan jasmani dapat 
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didefinisikan sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani, ketika tujuan 

pendidikan dicapai melalui media aktivitas otot-otot, termasuk olahraga, 

permainan, senam, dan latihan jasmani. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan jasmani merupakan pembelajaran sistematis yang memanfaatkan 

aktivitas jasmani sebagai alat mencapai tujuan perkembangan secara menyeluruh 

sebagai upaya pengembangan kemampuan berpikir dan individu secara organik, 

neuromuscular, perseptual, kognitif, dan emosional. 

Berdasarkan Permendiknas (2006: 703), bahwa pendidikan jasmani 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 

(1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 

(2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. 

(3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

(4) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

(5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 

percaya diri dan demokratis 

(6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan. 
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(7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif. 

Pendidikan jasmani dapat mengaktualisasikan seluruh potensi yang 

dimiliki manusia baik berupa tindakan, sikap maupun karya. Pendidikan jasmani 

juga menjadi media perkembangan keterampilan fisik, motorik, penalaran dan 

kebiasaan hidup untuk merangsang perkembangan manusia secara seimbang. 

Sekalipun dalam proses pembelajaran menggunakan aktivitas jasmaniah secara 

dominan, namun hal ini tidak ditujukan semata-mata untuk perkembangan 

jasmaniah. 

2.2.2 Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

Rusli Lutan sebagaimana dikutip oleh Suharjana (2006: 229) menyatakan 

bahwa pengembangan kemampuan berolahraga pada usia sekolah dasar lebih 

banyak ditekankan kepada mengembangkan unsur kemampuan fisik secara 

menyeluruh (multilateral), dan keterampilan teknik dasar yang dominan yang 

merupakan dasar bagi keterampilan teknik berolahraga. 

Salah satu isi program pengajaran dalam kurikulum sekolah dasar adalah 

membangun manusia seutuhnya yaitu mengembangkan fisik motorik melalui 

latihan aktivitas jasmani atau olahraga. Pembelajaran pendidikan jasmani sesuai 

dengan tuntutan kurikulum harus dilaksanakan melalui metode yang tepat agar 

tujuan yang terkandung dalam kompetensi dasar dapat dicapai secara efektif dan 

optimal. 
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Untuk meningkatkan peran pendidikan jasmani sebagai dasar tumbuh 

kembang anak perlu dilakukan upaya pembelajaran yang menarik, menyenangkan 

dan menantang. Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah yang memadai, 

pembaharuan kurikulum disesuaikan kebutuhan siswa dan kemampuan sekolah, 

serta guru pendidikan jasmani terus berupaya untuk meningkatkan profesionalitas. 

Secara teoritis, senam merupakan aktivitas fisik yang dapat membantu 

mengoptimalkan perkembangan anak. Guru pendidikan jasmani perlu memahami 

bahwa senam di sekolah dasar bukanlah senam yang bersifat perlombaan dengan 

tingkat kesulitan yang tinggi, serta memerlukan peralatan yang sulit didapat serta 

mahal harganya dan harus dilakukan di dalam ruangan khusus senam. Senam di 

sekolah dasar prinsipnya yaitu membelajarkan pola gerak dalam senam, serta 

pengembangannya yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemampuan 

siswa. Tujuan pembelajaran senam di sekolah dasar yaitu memberikan dasar atau 

landasan yang kuat tentang sikap dan gerak agar siswa nantinya dapat bersikap 

dan bergerak secara efektif dan efisien. 

2.3 Konsep Belajar 

2.3.1 Pengertian Belajar 

Slameto (2010: 2) mendefinisikan belajar sebagai proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baik 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dari hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Senada dengan pendapat di atas, menurut Gagne dan 
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Berliner sebagaimana dikutip oleh Chatarina (2006: 2), belajar merupakan proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya sebagai hasil dari pengalaman. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa belajar 

merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan baru yang dilakukan manusia 

secara sadar dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. 

Belajar dilakukan untuk mendapatkan perubahan perilaku baik melalui latihan 

ataupun pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Proses belajar dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut. 

2.3.1.1 Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor dalam diri individu yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan 

psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi tubuh 

individu.  

Ketika individu dalam keadaan sehat dan bugar maka akan berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar atau kemampuan dalam pelajaran penjasorkes. 

Sedangkan faktor psikologis adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. Faktor psikologis 

diantaranya: kecerdasan, motivasi, minat, sikap terhadap mata pelajaran, serta 

bakat alami siswa. 

2.3.1.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua golongan yaitu faktor lingkungan sosial 

dan faktor lingkungan non-sosial. 
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(1) Faktor lingkungan sosial terdiri dari: lingkungan sekolah yang meliputi 

metode pembelajaran yang dilakukan guru, kurikulum yang diterapkan, 

sarana dan prasarana belajar, serta hubungan sosial antar guru dan siswa; 

lingkungan masyarakat; dan lingkungan keluarga. 

(2) Faktor non-sosial terdiri dari: lingkungan alam, faktor instrumental, dan 

materi pelajaran. 

2.3.2Proses Belajar Mengajar 

Kesuksesan seseorang dalam meraih tujuan hidup tidak terlepas dari 

usaha dan proses dalam mencapainya. Keberhasilan atau kesuksesan seseorang 

tidak semata-mata dapat terjadi begitu saja. Untuk menjadi sukses seseorang harus 

belajar dan berusaha terus memperbaiki diri. Dengan belajar maka seseorang akan 

mengalami proses perubahan dalam dirinya. Perubahan itu tentu menuju ke arah 

yang lebih baik, misalnya setelah mengalami proses belajar mereka akan menjadi 

lebih pandai, lebih terampil,dan lebih mahir. 

Seseorang dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Proses 

belajar berlangsung sepanjang hayat. Proses belajar di sekolah adalah sebagian 

kecil dari proses belajar yang dialami manusia. Sekalipun hanya menjadi bagian 

kecil, namun proses belajar di sekolah memiliki peran yang sangat vital dalam 

kehidupan. Tugas utama guru dalam pembelajaran di sekolah adalah menciptakan 

lingkungan belajar yang memungkinkan perubahan perilaku pada siswa secara 

signifikan. 

Departemen pendidikan dan kebudayaan (1983: 103) menjelaskan bahwa 

proses belajar mengajar tidak lain adalah suatu kejadian praktis yang berlangsung 
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dalam waktu tertentu, terikat dalam situasi, serta diarahkan pada tujuan yang ingin 

dicapai. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar merupakan suatu rangkaian 

yang kompleks. 

Kegiatan belajar mengajar terdiri atas kegiatan siswa dalam belajar serta 

kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Seperti dijelaskan di atas, bahwa 

proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang kompleks karena di 

dalamnya melibatkan guru dan siswa yang memiliki peran berbeda namun saling 

berkaitan. Siswa diharapkan dapat menjalankan tugas belajarnya secara aktif dan 

guru dapat bertanggungjawab penuh terhadap proses belajar yang dipimpinnya. 

Proses pembelajaran melibatkan interaksi dan hubungan timbal balik guru dengan 

siswa yang berlangsung dalam suasana edukatif. 

2.4. Senam Lantai 

2.4.1 Pengertian Senam Lantai 

Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa 

gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian gerakan fisik 

yang teratur. Senam sangat penting untuk pembentukan kelenturan tubuh, yang 

menjadi arti penting bagi kelangsungan hidup manusia. Deni Kurniawan (2012: 

37) mengemukakan bahwa senam ada berbagai macam, diantaranya senam lantai, 

senam hamil, senam aerobik, senam pramuka, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), 

dll. Biasanya di sekolah dasar, guru-guru mengajarkan senam-senam yang mudah 

dicerna oleh murid, seperti senam lantai, SKJ dan senam pramuka. 

Senam lantai merupakan salah satu rumpun dari senam. Pada dasarnya 

senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Unsur-unsur 
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gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, 

menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau 

pada saat meloncat kedepan atau ke belakang. Bentuk latihannya merupakan 

gerakan dasar dari senam perkakas (alat). 

2.4.2 Gerak Dasar Senam Lantai 

Beberapa contoh gerakan dasar senam lantai sebagaimana diungkapkan 

oleh Deni Kurniawan (2012: 37) adalah gerakan guling depan dan belakang, 

teknik kayang, sikap lilin, gerakan meroda, dan guling lenting. Guling depan 

adalah gerakan badan berguling ke arah depan melalui bagian belakang badan 

(tengkuk), pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Teknik kayang 

adalah suatu bentuk sikap badan terlentang yang membusur, bertumpu pada kedua 

kaki dan kedua tangan siku-siku dan lutut lurus. 

Sikap lilin adalah tidur terlentang, dengan dilanjutkan mengangkat kedua 

kaki lurus ke atas (rapat) bersama-sama. Gerakan meroda adalah gerakan 

memutar badan dengan sikap menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan 

ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Sedangkan guling lenting 

adalah suatu gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan kedua 

kaki dan tolakan kedua tangan. 

2.4.3 Guling Belakang 

Guling belakang merupakan salah satu gerakan senam lantai. Guling 

belakang merupakan materi yang sering diberikan di sekolah dasar. Guling 

belakang adalah gerakan dengan urutan gerak yang merupakan kebalikan dari 

guling depan. Dimulai dari kontak ke matras dari kedua kaki, ke pantat, ke 
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pinggang, ke punggung, lalu ke bahu (tidak ke kepala), ke tangan yang bertumpu, 

dan kembali ke posisi awal yaitu ke kedua kaki. Selama bagian pertama guling 

belakang kedua tangan disimpan di atas bahu, dengan kedua telapak tangan 

menghadap ke atas, dan ibu jari dekat ke telinga. 

Mekanika gerakan guling belakang meliputi gerak angular yang terjadi di 

sekitar sumbu transversal, posisi badan yang membulat ketat harus dipertahankan 

sepanjang gulingan, pemindahan berat tubuh harus dilakukan dengan posisi tubuh 

harus tetap membulat, dan tolakan bersifat konsentrik dengan lengan. 

Langkah-langkah gerakan guling belakang digambarkan dalam skema 

berikut. 

 

 

 

Gambar 2.1 Urutan langkah guling belakang 

Sumber, http://www. peternews.com 

Cara melakukan gerakan guling belakang berdasarkan gambar di atas 

adalah: 

(1) Ambil awalan. 

(2) Rebahkan badan kebelakang tepat pada bagian pantat, kedua tangan berada di 

atas bahu samping kepala. 

(3) Pantat dijatuhkan dekat dengan tumit. 

 

(4) Rebahkan badan dengan kecepatan yang cukup.  
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(5) Kedua tangan menumpu dengan kuat dan kedua kaki didorong kebelakang 

dengan kuat. 

(6) Pertahankan badan agar tetap membulat ketat. 

(7) Mendarat dengan kedua tangan terbuka. 

(8) Luruskan kedua tangan dan angkat badan berusaha untuk berdiri. 

Berdasarkan pengamatan, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam 

melakukan guling belakang adalah: (1) penempatan terlalu jauh ke belakang 

sehingga tidak membuat tolakan, (2) sikap tubuh kurang bulat, (3) tumpuan 

kurang kuat, (4) keseimbangan kurang terjaga, dan (5) mengguling kurang 

sempurna. 

2.4.4 Fleksibilitas 

 2.4.4.1 Pengertian Fleksibilitas 

Menurut Harsono sebagaimana dikutip oleh Deni Kurniawan (2012:16) 

mengungkapkan bahwa fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

dalam ruang gerak sendi. Maksud pernyataan tersebut yaitu fleksibilitas 

berhubungan dengan ruang gerak di sekitar sendi. 

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerak 

dalam ruang gerak sendi. Kemampuan yang dimaksud disini menunjukkan modal 

awal untuk menampilkan suatu keterampilan yang memerlukan ruang gerak sendi 

yang luas serta melakukan gerakan-gerakan yang cepat dan lincah. Luasnya ruang 

gerak sendi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam 

menampilkan gerakan. 
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Fleksibilitas mempunyai peranan penting baik dalam menunjang 

aktivitas kegiatan sehari-hari, maupun keluwesan dalam gerak seperti senam, 

atletik, dan cabang-cabang olahraga permainan lainnya yang memerlukan 

fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas yang dimiliki seseorang dapat 

mengindikasikan kelincahan seseorang dalam bergerak. 

2.4.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fleksibilitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas di antaranya: 

(1) Otot, jaringan ikat memberikan kelentukan pada otot, yakni sifat fisik yang 

menentukan daya rentang otot. Karena otot seringkali melewati persendian, 

komponen otot elastis menjadi faktor yang membatasi kelentukan sendi. 

(2) Tendon, Tendon merupakan sekumpulan jaringan penunjang tempat otot 

dapat melekat pada tulang. Tendon menghubungkan otot dengan tulang 

seperti tali. 

(3) Ligamen, merupakan pembalut dari jaringan penghubung yang kuat yang 

fungsi utamanya adalah untuk menguatkan sendi. 

(4) Struktur sendi, Susunan bentuk sendi menentukan kemampuan gerakan 

seseorang dan masing-masing susunan persendian juga menyebabkan 

perbedaan fungsi yang khusus. 

(5) Usia, Fleksibilitas seseorang meningkat pada masa kanak-kanak dan 

berkurang bersamaan dengan bertambahnya usia. 

(6) Jenis kelamin, wanita lebih lentur daripada laki-laki karena tulang-tulangnya 

lebih kecil dan otot-ototnya lebih sedikit daripada laki-laki. 
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(7) Suhu tubuh atau suhu otot. Suhu tubuh dan suhu otot mempengaruhi luas 

suatu gerakan. Suhu tubuh dan suhu otot dapat ditingkatkan dengan 

melakukan pemanasan. 

2.4.4.3 Peranan Fleksibilitas dalam Senam Lantai 

Fleksibilitas memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan 

sehari-hari baik dalam dunia anak-anak maupun orang dewasa. Dalam dunia 

anak-anak, fleksibilitas sangat penting karena dunia anak-anak adalah dunia 

bermain. Kegiatan bermain membutuhkan kelincahan, dan kelincahan 

membutuhkan fleksibilitas. 

Agar elastisitas otot dapat diperoleh dengan hasil yang maksimal, maka 

latihan untuk meningkatkan fleksibilitas sangat diperlukan, sebab fleksibilitas 

seseorang dapat menurun apabila tidak dilatih. Fleksibilitas sangat berperan 

hampir di seluruh cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga yang menuntut 

banyak gerak seperti senam lantai juga memerlukan fleksibilitas yang tinggi. 

Fleksibilitas yang baik akan menghindarkan seseorang dari cedera pada saat 

melakukan gerakan yang berkaitan dengan kelenturan otot dan sendi. Selain itu, 

fleksibilitas juga dapat membuat suatu gerakan menjadi lincah dan efektif. 

2.5 Bidang Miring 

Bidang miring merupakan peralatan yang bekerja berdasarkan prinsip 

pesawat sederhana yang berfungsi untuk meringankan pekerjaan sehingga 

memudahkan dalam pemindahan benda. Menurut Zainuri (2011:3), bidang miring 

adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut, yang bukan sudut tegak 

lurus, terhadap permukaan horizontal. 
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Tangga rumah dibuat landai dan jalan di sekitar pegunungan dibuat 

berkelok-kelok merupakan beberapa dari sekian banyak contoh penerapan bidang 

miring. Sejarah penggunaan bidang miring sesungguhnya telah ada sejak ribuan 

tahun silam. Orang-orang Mesir kuno memanfaatkan bidang miring untuk 

mengangkat batu raksasa ketika membangun piramida, sekitar tahun 2700 SM 

hingga 1000 SM. 

Berikut adalah gambaran prinsip kerja bidang miring. 

 

 

Gambar 2.2 Prinsip kerja bidang miring 

Semakin landai atau kecil sudut kemiringan suatu bidang miring maka 

semakin kecil pula gaya yang dibutuhkan dan sebaliknya semakin terjal atau besar 

sudut kemiringan bidang miring maka semakin besar pula gaya yang diperlukan 

untuk pemindahan benda. 

Dalam penelitian ini, bidang miring digunakan untuk mempermudah 

siswa dalam melakukan guling belakang. Matras yang diposisikan dengan 

kemiringan tertentu akan membuat gerakan guling belakang siswa lebih mudah. 

Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi yang mempengaruhi gerakan guling 

belakang siswa sehingga badan siswa tertarik ke belakang pada saat mengguling. 

Matras diposisikan dengan sudut kemiringan yang bervariasi berdasarkan 

prosedur penggunaan yang telah dibuat oleh guru. Pada fase awal sudut yang 

digunakan relatif besar sehingga siswa akan merasa mudah dalam melakukan 

guling belakang. Selanjutnya sudut kemiringannya dikurangi secara periodik 
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berdasarkan instruksi guru dan sejalan dengan meningkatnya kesulitan siswa 

dalam melakukan guling belakang. Tujuan akhirnya adalah siswa dapat 

melakukan guling belakang tanpa bantuan bidang miring lagi. Bidang miring 

digunakan oleh siswa hanya sebagai alat bantu mempermudah gerakan guling 

belakang pada senam lantai serta meningkatkan hasil belajar atau kemampuan 

guling belakang siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian perlu menetapkan suatu metode yang sesuai 

dandapat membantu mengungkapkan suatu permasalahan yang akan diteliti. 

Keberhasilandalam penelitian ilmiah tidak akan lepas dari metode yang digunakan 

dalampenelitian tersebut. Penggunaan metode dalam penelitian disesuaikan dengan 

masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian mempunyai peran penting dalam 

melacak data dan menganalisisnya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian tindakan kelas, yaitu 

suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam 

kelas (Suharsimi Arikunto, 2010:130). 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 1 Harjodowo sebanyak 19 

siswa yang terdiri dari 13 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki. 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini melibatkan objek-objek sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran materi guling belakang dengan pengurangan sudut kemiringan alat 

bantu bidang miring secara bertahap.  

(2) Hasil belajar/kemampuan guling belakang siswa kelas V SDN 1 Harjodowo.  
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3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini berlangsung, yaitu bulan Mei sampai Juni 2012. 

3.4 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian di SDN 1 Harjodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Kendal. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Arikunto (2010:130) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan dalam siklus-siklus tindakan kelas. Dalam penelitian ini,direncanakan 

terdiri dari dua siklus tindakan. Langkah awal yang dilakukan guru adalah melakukan 

identifikasi permasalahan kelas melalui observasi awal pada hasil belajar/kemampuan 

siswa pada materi guling belakang. Observasi awal dilakukan untuk mengetahui 

tindakan yang tepat yang harus dilakukan guru dalam menyelesaikan masalah 

rendahnya kemampuan siswa pada materi guling belakang. 

Setelah memperoleh rumusan masalah dari hasil observasi dan refleksi awal 

pembelajaran guru, selanjutnya dilakukan siklus tindakan yang meliputi: (1) 

perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) observasi 

(observation), dan (4) refleksi (reflection). Pada fase refleksi siklus pertama, guru 

menganalisis proses tindakan pada siklus pertama dan memperbaiki hal-hal yang 

kurang tepat untuk diatur ulang pada fase perencanaan di siklus kedua. Prosedur kerja 

tersebut secara garis besar dapat digambarkan dalam skema berikut. 
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Skema Pelaksanaan Tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Tindakan 

3.6 Perencanaan Tindakan 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus atau lebih. Tiap 

siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti apa yang 

telah didesain sebelumnya. Untuk mengidentifikasikurangnya kemampuan siswa 

dalam melakukan guling belakang, serta melihat persentase siswa yang sudah mampu 

melakukan dengan benar, maka diberikan tes diagnosis sebagai evaluasi awal (initial 

evaluation). 

Setelah melakukan observasi dan evaluasi awal, selanjutnya guru 

menetapkan tindakan untuk meningkatkan kemampuan/hasil belajar materi guling 

belakang dengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring secara 

bertahap yaitu dengan memberikan beberapa stimulus untuk mempermudah gerakan 

siswa terutama pada saat melakukan dorongan tubuh ke belakang. Secara lebih rinci 
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prosedur penelitian tindakan kelas (action research) untuk siklus pertama dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

3.6.1 Perencanaan (planning) 

Kegiatan dalam tahap perencanaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 

(1) Studi pendahuluan terhadap kemampuan guling belakang siswa. 

(2) Guru merencanakan pembelajaran guling belakangmelaluin pengurangan sudut 

kemiringan alat bantu bidang miring secara bertahapdengan membuat RPP yang 

sesuai. 

(3) Guru menyiapkan aturan penggunaan media bidang miring dalam pembelajaran 

guling belakang yang akan diberikan pada siklus 1 

(4) Guru menyiapkan tugas belajar yang harus dilakukan siswa untuk menguji 

kemampuan guling belakang pada siklus 1 yaitu meminta siswa untuk melakukan 

guling belakang melalui penggunaan media bidang miring dengan kemiringan 

yang bervariasi. 

(5) Guru membuat rubrik penilaian untuk pembelajaran guling belakang melalui 

pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring secara bertahap. 

Penilaian dapat didasarkan pada penguasaan teknik siswa dalam melakukan 

guling belakang. 

(6) Guru menyiapkan alat dokumentasi. 

3.6.2 Pelaksanaan/implementasi tindakan (acting) 
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Tahap pelaksanaan/implementasi tindakan merupakan tahap pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 direncanakan akan 

dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan,tiap pertemuan empat jam pelajaran (4 x 35 

menit). Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran secara lebih 

rinci adalah sebagai berikut. 

(1) Kegiatan pendahuluan 

(a) Guru menyiapkan peralatan yang akan digunakan. 

(b) Guru menyiapkan siswa untuk berbaris di lapangan. 

(c) Guru membuka pelajaran dan dilanjutkan denganmemeriksa kehadiran 

siswa dan mengarahkan siswa untuk mengukur denyut nadi sebelum 

pelajaran. 

(d) Guru menginformasikan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

(e) Guru memberikan motivasi dengan cara memberi gambaran manfaat 

keterampilan guling belakang dalam kehidupan sehari-hari. 

(f) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan mengingatkan kembali 

materi pembelajaran tentang teknik melakukan guling yang benar. 

(g) Guru bersama siswa melakukan pemanasan statis dan dinamis terlebih 

dahulu. 

 

(2) Kegiatan Inti 
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(a) Guru memulai pembelajaran guling belakang dengan memberikan 

peragaan yang benar bagaimana cara dan teknik melakukan guling 

belakang di depan siswa. 

(b) Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan secara seksama contoh 

yang diberikan guru. 

(c) Untuk mencari tahu sejauhmana pemahaman siswa setelah diberi contoh 

dengan meminta beberapa perwakilan dari siswa untuk mempraktikkan 

teknik dan cara guling belakang di depan teman-teman.  

(d) Guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menirukan 

gerakan teman-temannya tadi secara bergantian.  

(e) Guru membantu siswadalam mempraktikkan bagaimana teknik dan cara 

melakukan guling belakang serta memberi tahu kesalahan siswa dalam 

melakukan guling belakang di setiap tahapnya. 

(f) Guru memberi penjelasan mengenai prosedur dan manfaat penggunaan 

bidang miring dalam mengatasi kesulitan siswa dalam melakukan guling 

belakang. Setelah itu, guru memberi contoh kepada siswa dalam 

melakukan guling belakang menggunakan media bidang miring.  

(g) Siswa diberi kesempatan untuk melakukan guling belakang menggunakan 

bidang miring secara bergantian. Pada tahap awal, siswa melakukan guling 

belakang dengan kemiringan bidang tertentu sehingga diharapkan siswa 

dapat merasakan kemudahan guling belakang jika mereka menggunakan 
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bantuan alat tersebut. Selanjutnya guru mengubah/memvariasi tingkat 

kemiringan bidang yang digunakan siswa dalam melakukan guling 

belakang. 

(h) Gurumemantau tiap gerakan dan teknik guling belakang yang dilakukan 

siswa.  

(i) Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan serta mencatat hasil 

belajar mereka.  

(3) Kegiatan Pendinginan 

(a) Guru meminta siswa untuk melakukan pendinginan. 

(b) Guru mengarahkan siswa untuk mengukur denyut nadi. 

(c) Guru memberi penguatan terhadap hasil evaluasi oleh peserta didik; 

(d) Guru menutup pembelajaran. 

3.6.3 Observasi 

Setelah tindakan pada suatu siklus dilaksanakan, maka dilakukan observasi 

terhadap pelaksanaannya dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan. 

3.6.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil dari observasi yang dikumpulkan dan dianalisa, guru 

dapat merefleksi diri dengan melihat data observasi dan menyimpulkannya apakah 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan target yang 

ditetapkan, yaitu meningkatkan kemampuanguling belakang siswa. Selain itu, guru 
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juga dapat melakukan refleksi melalui jurnal mengajar yang dibuat guru pada saat 

selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hasil analisa data yang dilaksanakan 

dalam tahap ini digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(1) Data kuantitatif, yaitu data yang berasal dari skor praktik, skor aktivitas siswa, 

dan skor angket tanggapan siswa; 

(2) Data kualitatif diambil dari catatan harian pada saat mengamati jalannya proses 

pembelajaran yang berupa gambaran secara rinci mengenai apa yang terjadi di 

kelas. Data ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan menyusun 

perencanaan siklus selanjutnya (Sudjana, 2001:10). 

Untuk mendapatkan data tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

(1) Tes Praktik, yaitu dengan menilai praktik siswa dalam melakukan guling 

belakang; 

(2) Observasi, yaitu dengan mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran; 

(3) Angket Tanggapan Siswa, yaitu dengan memberikan kuesioner mengenai aspek 

kognitif (pemahaman siswa), aspek afektif (pandangan atau sikap siswa selama 

pembelajaran), dan aspek psikomotor (aspek kemampuan siswa dalam praktik). 

3.8 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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3.8.1 Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap pertemuan. Masing-masing RPP berisi 

tentang kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan 

penilaian sumber belajar.  

3.8.2 Lembar Pengamatan Tes Praktik 

Lembar pengamatan individual untuk menilai praktik siswa dalam 

melakukan guling belakang. Rubrik penilaian disesuaikan dengan komponen-

komponen teknik yang harus dilakukan siswa dalam melakukan guling belakang. 

3.8.3 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui persentase 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Indikator yang digunakan meliputi: (1) 

antusiasme siswa selama mengikuti pelajaran, (2) keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran, serta (3) melakukan teknik guling belakang secara benar. 

3.8.4 Angket 

Kuesioner mengenai aspek kognitif (pemahaman siswa), aspek afektif 

(pandangan atau sikap siswa selama pembelajaran), dan aspek psikomotor (aspek 

kemampuan siswa dalam praktik). 

3.9 Analisis Data 
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Untukmengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan data analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau 

fakta. Data yang diperoleh melalui penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan yang dicapai siswa, mengetahui respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

guling belakang melalui pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring 

secara bertahap.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah : 

3.9.1 Lembar Pengamatan Tes Praktik 

Dalam kegiatan pengamatan tes praktik, digunakan teknik analisis deskriptif 

dengan menentukan persentase ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas. Adapun 

penyajian data hasil pengamatan tes praktik dalam bentuk presentasi dan angka. 

3.9.1.1 Persentase Ketuntasan Belajar 

Rumus untuk menghitung presentase ketuntasan belajar adalah: 

 ∑    
∑  x 100% 

(Zainal Aqib, 2008 : 41) 

 

3.9.1.2 Rerata Kemampuan Siswa 
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Rumus menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut. 

 ∑
∑  

Keterangan : 

X = Nilai rata-rata 

∑X = Jumlah semua nilai siswa 

∑N = Jumlah siswa 

(Zainal Aqib, 2008 : 41) 

Penghitungan presentase dengan menggunakan rumus di atas harus sesuai 

dan memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa di SDN 1 Harjodowo yang 

dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar Penjasorkes 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

(Depdiknas, Rancangan Hasil Belajar 2006) 

 

 

3.9.2 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
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Dalam kegiatan pengamatan aktivitas siswa, data yang diperoleh akan 

berupa data kemampuan siswa dan hasil observasi keterampilan guru serta aktivitas 

siswa dalam pembelajaran guling belakang melalui pengurangan sudut kemiringan 

alat bantu bidang miring secara bertahap. 

Tabel 3.2 Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan % Arti 

≥ 80 % Sangat Tinggi 

60 -79 % Tinggi 

40 – 59 % Sedang 

20 – 39 % Rendah 

< 20 % Sangat Rendah 

 

3.9.3 Angket  

Teknik analisis  data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan data 

angket berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik 

analisis kualitatif. 

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus: 

%100x
N
fF =  

 

Keterangan : 
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F = frekuensi relatif / angka presentase 

f = frekuensi yang sedang dicari presentase 

N = jumlah seluruh data 

100% = konstanta 

3.10 Indikator Kinerja  

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan guling belakang dengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu 

bidang miring secara bertahap, mengukur sejauh mana aktivitas guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, dan mengukur tingkat kepuasan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan inovasi pembelajaran yang diberikan guru pada siswa kelas V 

SDN 1 Harjodowo. Untuk melihat keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran 

dapat dilihat melalui pencapaian hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan 

hasil dari pembelajaran yaitu 80%. 

3.11 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Bab I Pendahuluan, berisi 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sumber pemecahan masalah. Bab II Kajian Pustaka, berisi literatur yang dirujuk 

dalam penelitian. Bab III Metode Penelitian, berisi subjek penelitian, objek 

penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian, prosedur penelitian, perencanaan 

tindakan, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa paparan data-data penelitian dan 

analisisnya. Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian meliputi hasil tes dan nontes yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Hasil tes terdiri dari tiga bagian yaitu hasil pretest, siklus 

I, dan siklus II. Hasil yang diperoleh merupakan peningkatan hasil belajar guling 

belakang melalui pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring secara 

bertahap bagi siswa kelas V SDN 1 Harjodowo tahun pelajaran 2011/2012. 

4.1.1 Hasil Pretest 

Hasil pretest merupakan hasil belajar siswa kelas V SDN 1 Harjodowo 

materi guling belakang senam lantai sebelum diberi perlakuan penelitian. Pretest 

berupa tes praktik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal 

siswa kelas V SDN 1 Harjodowo. 

Berdasarkan hasil pretest tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa kelas V SDN 1 Harjodowo pada materi guling belakang masih 

tergolong kurang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Pretest 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 Tuntas 6 31,58% 

2 Tidak tuntas 13 68,42% 

Jumlah 19 100% 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa banyaknya siswa yang mencapai 

ketuntasan secara klasikal hanya mencapai 31,58% sedangkan selebihnya yakni 

sebesar 68,42% siswa dikategorikan belum tuntas.Dengan demikian, tingkat 

ketuntasan belajar secara klasikal belum mencapai 80% dari keseluruhan siswa. 

Berdasarkan hasil tes awal, peneliti mengupayakan untuk meminimalisir 

kesulitan dalam melakukanguling belakang dan meningkatkan keberaniansiswa 

sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang lebih baik dan 

maksimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan pembelajaran 

guling belakang dengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring 

secara bertahap. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

4.1.2.1 Hasil Tes Kemampuan Guling belakang Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan di SDN 1 Harjodowo, materi yang 

diajarkan yaitu keterampilan guling belakang yang diikuti oleh 19 siswa. Siklus I 

merupakan pembelajaran guling belakang dengan dengan pengurangan sudut 

kemiringan alat bantu bidang miring secara bertahap. Tindakan siklus I ini 

dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan guling belakang 

siswa. Penerapan teknik ini diharapkan mampumeningkatkan keberanian siswa 

dalam mengikuti pelajaran. 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I dapat dijabarkan sebagai berikut. 

(1) Penyampaian tujuan dan memotivasi siswa.Kegiatan ini dimulai dengan 

mengkondisikan siswa ke dalam pembelajaran yang kondusif. Melakukan 
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presensi, menyampaikan tujuan, dan memberikan motivasi kepada siswa. 

Pada tahap ini siswa menyimak dengan baik dan terlihat antusisas ketika guru 

mengadakan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai teknik 

melakukan guling belakang. Setelah itu guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai yaitu siswa mampu melakukan guling 

belakang dengan teknik yang benar. 

(2) Peragaan. Kegiatan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai tahapan 

gerakan guling belakang yang akan dilakukan siswa dimulai dari posisi awal 

hingga sikap akhir. 

(3) Kegiatan membimbing siswa.Tahapan ini dimulai setelah guru memberikan 

arahan apa yang harus siswa lakukan. Guru membimbing dan mengamati 

kegiatan yang dilakukan siswa. Apabila siswa mengalami kesulitan dan masih 

belum paham dari setiap gerakan dari guling belakang, guru menjelaskan 

serta memberi contoh kembali gerakan tiap fasedalam guling belakang. 

(4) Praktik. Siswa mempraktikkan guling belakang satu per satu dengan 

kemiringan 20o, 15o, dan selanjutnya postest dengan kemiringan 0o. 

Hasil tes siklus I siswa kelas VSDN 1 Harjodowo berdasarkan ketuntasan 

belajar adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Siklus 1 

No Kategori Jumlah Frekuensi 

1 Tuntas  13 68,42% 

2 Tidak tuntas  6 31,58% 

Jumlah 19 100 % 
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Berdasarkan tabel 4.2, tingkat ketuntasan belajar meningkat bila 

dibandingkan dengan hasil pretest. Namun, tingkat ketuntasan belajar secara 

klasikal belum mencapai 80% dari keseluruhan siswa. Banyaknya siswa yang 

tuntas sebanyak13 siswa atau 68,42% sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 6 

siswa atau 31,58%. Rata-rata nilai kemampuan guling belakang yang diperoleh 

siswa adalah 69. 

Pada siklus I, siswa belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi 

arahan guru dalam melaksanakan pembelajaran guling belakang memanfaatkan 

media bidang miring. Beberapa siswa masih terlihattakut dalam melakukan guling 

belakang. Bisa dikatakan untuk siklus pertama ini, efektifitas pembelajaran dan 

kondisi pembelajaran yang kondusif belum terlihat. 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

4.1.2.2.1 Hasil Denyut Nadi Siswa 

Denyut nadi dapat diartikan sebagai kuantitas gerakan yang dilakukan oleh 

siswa, kondisi keaktifan siswa ditinjau dari banyaknya denyut nadi yang diamati 

selama pembelajarandisajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Pengamatan Rata-Rata Denyut Nadi Siswa pada Siklus I 

Proses yang diamati 
Sebelum 

Aktivitas 

Setelah 

Aktivitas 

Menghitung banyak denyut nadi 42 59 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya banyak denyut 

nadi siswa dari sebelum dan setelah aktivitas belajar. 
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4.1.2.2.2 Hasil Observasi Keaktifan dan Angket Tanggapan Siswa 

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh tingkat keaktifan siswa sebesar 

82%. Pengamatan keaktifan siswa meliputi memperhatikan penjelasan dan 

instruksi, bertanya dan menanggapi, antusiasme, kesigapan dan fokus belajar 

siswa, sertabekerjasama dengan baik. Selama proses pembelajaran, penjelasan 

yang diberikan oleh guru membantu siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan. Selain memberikan penjelasan, guru juga melakukan bimbingan 

kepada siswa lain dalam memberikan instruksi dalam melakukan guling belakang 

dengan teknik yang benar. 

Pada awal pembelajaran siswa masih merasa canggung, hal ini 

dikarenakan pendekatan pembelajaran yang digunakan merupakan hal baru bagi 

siswa. Materi yang disajikan menarik perhatian siswa, karena disajikan dan 

disampaikan dengan metode variasi dan alat yang dimodifikasi. Pemanfaatan 

bidang miring membuat siswa mudah menggulingkan badan ke belakang. Siswa 

mampu melewati rintangan yang diberikan. Sekalipun siswa belum memahami 

teknik guling belakangsecara sempurna namun siswa merasa tertarik untuk 

memperhatikan lebih lanjut karena pada teknik ini, guru melibatkan siswa secara 

aktif. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Telaah Jurnal 

Pada siklus I materi yang disampaikan adalah gerakan atau tahapan-

tahapan dalam melakukan guling belakang. Seluruh siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran sampai akhir dengan baik. Siswa terlihat antusiasdalam mengikuti 
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pembelajaran karena ada satu hal yang baru yakni pemanfaatan bidang miring 

sebagai media guling belakang. Guru mampu mengkondisikan siswa dalam 

pebelajaran yang kondusif meskipun belum seluruh siswa mencapai ketuntasan. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat beberapa temuan sebagai 

bahan pertimbangan guru untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Temuan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Pada saat guru menyampaikan tujuan dan motivasi, siswa terlihat antusias 

menjawab pertanyaan guru sebagi apersepsi. Hal ini dikarenakan pertanyaan 

yang dilontarkan mudah dipahami dan dijawab oleh siswa. 

(2) Pada saat guru menyajikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari, 

siswa menyimak dengan baik. Namun pada saat guru menjelaskan langkah-

langkah yang akan dilakukan siswa, ada beberapa siswa yang kurang fokus 

mendegarkan penjelasan dan asyik mengobrol. 

(3) Pada saat siswa dikondisikan untuk mencoba melakukan guling belakang di 

bidang miring dengan kemiringan 20o, beberapa siswa mulai terlihat gaduh 

dan merasa kebingungan.  

(4) Pada saat guru membimbing dan mengamati siswa, beberapa dari mereka 

tidak melakukan apa yang diarahkan guru, tidak ikut melaksanakan proses 

pembelajaran, serta asyik bermain-main sendiri. 

(5) Pada saat praktik dengan kemiringan 20o, beberapa siswa mau melakukan 

guling belakang dan langsung mengguling dengan cepat ke belakang. Hal ini 

membuat beberapa siswa yang lain, terutama siswa putri justru takut untuk 
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mencoba. Untuk praktik dengan kemiringan 15o, semua siswa dapat mencoba 

tanpa halangan. 

Berdasarkan temuan di atas, peneliti perlu menyusun perencanaan yang 

lebih baik untuk siklus berikutnya. Dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, 

peneliti perlu memberikan bimbingan dan arahan serta mendesain kemiringan 

matras yang tepat agar pembelajaran guling belakang dapat berjalan lebih baik 

dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

Berikut ini adalah beberapa hasil refleksi pada setiap tahapan. 

(1) Pada langkah 1, guru harus lebih kreatif dalam melakukan apersepsi. 

(2) Pada langkah 2, guru harus membimbing siswa agar menyimak penjelasan 

sehingga tidak lagi merasa kebingungan dalam melakukan gerakan guling 

belakang seperti yang guru inginkan. 

(3) Pada langkah 3, guru harus menegur siswa yang mengobrol terus dan 

mengarahkan siswa agar menciptakan pembelajaran yang kondusif. 

(4) Pada langkah 4, guru harus tegas dalam menegur siswa yang membuat 

kegaduhan selama pembelajaran berlangsung. Siswa dikondisikan dalam 

suatu pembelajaran yang disiplin. 

(5) Pada langkah 5, guru membimbing siswa satu per satu untuk mencoba 

melakukan guling belakang dengan kemiringan matras bervariasi. Dalam hal 

ini perlu dipilih kemiringan dengan derajat yang lebih kecil. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, rencana pada siklus 2 adalah 

menggunakan kemiringan 10o dan 5o. 
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4.1.2.2.4 Dokumentasi 

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran pada siklus 1. 

Pembelajaran dimulai dengan persiapan dan pemanasan statis/dinamis 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 
Guru dibantu siswa menyiapkan alat berupa bidang miring 

 

 

Gambar 4.2 
Guru memberikan pengarahan sebelum pembelajaran  
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Gambar 4.3 
Siswa melakukanpemanasan sebelum pembelajaran 

 
Guru memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana melakukan guling 

belakang. Selanjutnya siswa mempraktikan guling belakang secara bergantian 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.4 
Guru memberi contoh kepada siswa 
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Gambar 4.5 
Siswa melakukan pretest dengan kemiringan 0o (mendatar) 

Langkah 1 
 

 
 

Gambar 4.6 
Siswa melakukan pretest dengan kemiringan 0o (mendatar) 

Langkah 2 
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Gambar 4.7 
Siswa melakukan pretest dengan kemiringan 0o (mendatar) 

Langkah 3 
 

 
 

Gambar 4.8 
Siswa melakukan pretest dengan kemiringan 0o (mendatar) 

Langkah 4 
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Gambar 4.9 
Siswa melakukan pretest dengan kemiringan 0o (mendatar) 

Langkah 5 
 

Selanjutnya, siswa mencoba melakukan guling belakang dengan 

kemiringan 20o dan 15o. 

 

 

Gambar 4.10 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 20o 

Tahap 1 
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Gambar 4.11 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 20o 

Tahap 2 

 

Gambar 4.12 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 20o 

Tahap 3 
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Gambar 4.13 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 20o 

Tahap 4 

 

Gambar 4.14 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 20o 

Tahap 5 
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Gambar 4.15 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 15o 

Tahap 1 

 

Gambar 4.16 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 15o 

Tahap 2 
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Gambar 4.17 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 15o 

Tahap 3 

 

Gambar 4.18 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 15o 

Tahap 4 
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Gambar 4.19 
Siswa melakukan postest dengan kemiringan 15o 

Tahap 5 

 

Gambar 4.20 
Siswa dengan sikap akhir yang belum sempurna postest dengan kemiringan 15o 

Tahap 6 

Sikap akhir yang kurang sempurna karena gerakan meluncur yang tidak terkendali 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

4.1.3.1 Hasil Tes Kemampuan Guling belakang Siklus II 

Siklus II merupakan tindakan perbaikan dari siklus sebelumnya dengan 

aspek perbaikan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.Setelah 
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pembelajaranpada siklus I dinilai kurang optimal, guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran siklus II sebagai berikut. 

(1) Penyampaian tujuan dan memotivasi siswa.Kegiatan ini dimulai dengan 

mengkondisikan siswa ke dalam pembelajaran yang kondusif. Melakukan 

presensi, menyampaikan tujuan, dan memberikan motivasi kepada siswa. 

Pada tahap ini siswa menyimak dengan baik dan terlihat antusisas ketika guru 

mengadakan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai teknik 

melakukan guling belakang dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

(2) Peragaan. Kegiatan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai tahapan 

gerakan guling belakang yang akan dilakukan siswa dimulai dari sikap awal 

hingga sikap akhir. Pada tahap ini siswa sudah lebih tertib dalam 

mendengarkan penjelasan guru dan dilibatkan secara aktif dalam peragaan. 

(3) Kegiatan membimbing siswa.Tahapan ini dimulai setelah guru memberikan 

arahan apa yang harus siswa lakukan. Guru membimbing dan mengamati 

kegiatan yang dilakukan siswa. Apabila siswa mengalami kesulitan dan masih 

belum paham dari setiap gerakan dari guling belakang, guru menjelaskan 

serta memberi contoh kembali gerakan tiap fasedalam guling belakang. 

Kondisi siswa lebih baik, kelas tidak lagi ribut dan siswa cukup mengerti apa 

yang dijelaskan guru akan tugasnya. 

(4) Praktik. Siswa mempraktikkan guling belakang satu per satu dengan 

kemiringan 10o, 5o, dan selanjutnya posttest dengan kemiringan 0o. 
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Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, siswa sudah cukup baik dan efektif 

dalam pembelajaran dengan dengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu 

bidang miring secara bertahap. Siswa terlihat senang dan terbantu dengan 

pembelajaran yang guru terapkan. Pada siklus II terlihat peningkatan yang cukup 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan pada siklus II. 

Tingkat ketuntasan belajar siswa pada siklus II disajikan pada tabel berikut . 

Tabel 4.4Tingkat Ketuntasan Belajar Siklus II 

No Kategori Jumlah Frekuensi 

1 Tuntas  17 89,47% 

2 Tidak tuntas  2 10,53% 

Jumlah  19 100% 

Berdasakan tabel 4.4, banyaknya siswa yang tuntas belajar adalah 89,47%. 

Rata-rata kemampuan guling belakang siswa pada siklus II mencapai nilai 80. Hal 

ini tidak terlepas dari hasil perbaikan siklus I. Siswa benar-benar sudah 

memahami apa yang disampaikan guru dalam evaluasi siklus I. Adapun 

pelaksanaan siklus II dijelaskan pada hasil nontes kemampuan guling belakang 

berikut. 

4.1.3.2 Hasil Nontes Kemampuan Guling belakang Siswa pada Siklus II 

4.1.3.2.1 Hasil Pengamatan Denyut Nadi Siswa 

Dengan memperhatikan catatan harian, kondisi keaktifan siswa ditinjau 

dari banyaknya denyut nadi yang diamati selama pembelajaran disajikan pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.5 Pengamatan Denyut Nadi Siswa pada Siklus II 

Proses yang diamati 
Sebelum 

Aktivitas 

Setelah 

Aktivitas 

Menghitung banyak denyut nadi 49 61 

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa siswa terlibat dengan aktif 

melakukan guling belakang dengan baik sehingga terlihat jelas pada data tes 

tingkat ketuntasan siswa dalam melakukan guling belakang telah melampaui 80% 

dari keseluruhan siswa. Tingkat partisipasi siswa dalam melakukan guling 

belakang meningkat. Hal ini dapat diihat dari meningkatnya denyut nadi siswa 

dari sebelum dan setelah pembelajaran. 

4.1.3.2.2 Hasil Observasi Keaktifan dan Angket Tanggapan Siswa  

Baik siklus I maupun siklus II, guru memberikan bantuan kepada siswa 

dalam mempraktikkan guling belakang. Siswa sudah tidak merasa canggung 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode belajar yang diterapkan guru. 

Siswa sangat antusias dan aktif dalam mencoba melakukan guling belakang 

sampai bisa. Hal ini dapat dilihat dari penilaian keaktifan siswa sebesar 89%. Hal 

ini juga dapat dilihat pada angket tanggapan siswa sebesar 88%. 

4.1.3.2.3 Hasil Telaah Jurnal 

Berdasarkan analisis proses pembelajaran dan hasil tes pada siklus II, 

pembelajaran secara umum dikategorikan baik. Pada siklus II ini, pembelajaran 

guling belakang memanfaatkan kemiringan 10o dan 5o. Kemiringan tersebut 

merupakan kemiringan yang tidak membuat siswa takut dalam melakukan guling 

belakang. Pembelajaran guling belakang menjadi lebih menyenangkanbagi siswa. 

Kesulitan yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pembelajaran 
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guling belakang dapat diatasi dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan 

hasil belajar siswa disetiap siklusnya. 

 

4.1.3.2.4 Dokumentasi 

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

Pembelajaran dimulai dengan persiapan dan pemanasan statis/dinamis 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.21 
Siswa melakukan pemanasan siklus II 

 

Guru benar-benar mencermati dan melatih siswa melakukan guling 

belakang dengan teknik yang benar dan selanjutnya guru melakukan penilaian 

guling belakang sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.22 
Siswa berlatih dengan kemiringan sudut 10o 

Tahap 1 
 

 
 

Gambar 4.23 
Siswa berlatih dengan kemiringan sudut 10o 

Tahap 2 
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Gambar 4.24 
Siswa berlatih dengan kemiringan sudut 10o 

Tahap 3 

 

Gambar 4.25 
Siswa berlatih dengan kemiringan sudut 5o 

Tahap 1 
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Gambar 4.26 
Siswa berlatih dengan kemiringan sudut 5o 

Tahap 2 

 

Gambar 4.27 
Siswa berlatih dengan kemiringan sudut 5o 

Tahap 3 
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Gambar 4.28 
Siswa berlatih dengan kemiringan sudut 5o 

Tahap 4 

 

Gambar 4.29 
Guru melakukan penilaian postest 0o 

Tahap 1 
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Gambar 4.30 
Guru melakukan penilaian postest 0o 

Tahap 2 

 

 
 

Gambar 4.31 
Guru melakukan penilaian postest 0o 

Tahap 3 
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Adapun rekap rata-rata hasil belajar guling belakang dengan sudut 

kemiringan bervariasi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 
Rekap Rata-Rata Hasil Belajar Guling Belakang dengan 

Sudut Bervariasi 
 

PRETEST SIKLUS I SIKLUS II 
0⁰ 20⁰ 15⁰ 0⁰ 10⁰ 5⁰ 0⁰ 

64.65 75.61 80.00 68.77 83.33 80.61 79.82 
 
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada peningkatan rata-rata dari 

postest di siklus I dan postest di siklus II (kemiringan nol derajat). Kemiringan 

sudut yang paling memungkinkan siswa memperoleh rata-rata nilai tinggi dalam 

guling belakang adalah sudut 10o, dimana siswa memperoleh rata-rata 83,33. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan refleksi setiap siklus pada penelitian 

yang telah dilaksanakan, diperoleh peningkatan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan 

dari tes awal, siklus I, kemudian silklus II, pembelajaran mengalami perbaikan. 

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa hasil pretest siswa kelas 

V pada materi guling belakang belum mencapai ketuntasan yang diharapkan. 

Hanya 31,58% siswa yang mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Hal ini 

dikarenakan siswa belum mendapatkan pembelajaran mengenai materi tersebut 

dan guru hanya ingin menjajaki seberapa jauh kemampuan awal yang dimiliki 

oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran olahraga pada materi guling belakang. 

Dalam penelitian ini, guru memilih untuk menerapkan pembelajaran guling 
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belakang dengan dengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring 

secara bertahap. 

Pada siklus I, pembelajaran guling belakang menggunakan kemiringan 20o 

dan 15o. Untuk sudut dengan kemiringan 20 derajat, beberapa siswa mau 

melakukan guling belakang dan langsung mengguling dengan cepat ke belakang. 

Hal ini membuat beberapa siswa yang lain, terutama siswa putri justru takut untuk 

mencoba. Pada saat mencoba, banyak dari mereka yang tidak dapat menguasai 

diri ketika melakukan sikap akhir setelah guling belakang. Hal ini dikarenakan 

kemiringan 20 derajat tersebut cukup terjal bagi siswa untuk melakukan guling 

belakang. Untuk praktik dengan kemiringan 15o, semua siswa dapat mencoba 

tanpa halangan yang berarti. Beberapa siswa masih canggung karena masih 

terpengaruh dengan percobaan pada kemiringan 20 derajat. 

Pada siklus 1 ini, beberapa hal yang harus dicermati guru adalah sebagai 

berikut. Pertama, guru harus lebih kreatif dalam melakukan apersepsi.Kedua, 

guru harus membimbing siswa agar menyimak penjelasan sehingga tidak lagi 

merasa kebingungan dalam melakukan gerakan guling belakang seperti yang guru 

inginkan.Ketiga, guru harus menegur siswa yang mengobrol terus dan 

mengarahkan siswa agar menciptakan pembelajaran yang kondusif.Keempat, guru 

harus tegas dalam menegur siswa yang membuat kegaduhan selama pembelajaran 

berlangsung. Siswa dikondisikan dalam suatu pembelajaran yang disiplin.Kelima, 

guru membimbing siswa satu per satu untuk mencoba melakukan guling belakang 

dengan kemiringan matras bervariasi. Dalam hal ini perlu dipilih kemiringan 

dengan derajat yang lebih kecil. 
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Pembelajaran siklus II dinilai cukup berhasil karena hasil belajar siswa 

meningkat bila dibandingkan dengan siklus I. Hal ini dikarenakan guru 

menemukan kemiringan efektif dari bidang miring yang dipakai yaitu 10 derajat. 

Kemiringan 10 derajat tidak membuat siswa takut mencoba melakukan guling 

belakang. Ditinjau dari segi pembelajaran, guru dapat menguasai kelas dengan 

baik sehingga pembelajaran berlangsung dengan tertib dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Karena persentase ketuntasan klasikal siswa mencapai 89,47%, 

melampaui 80%, maka indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini 

tercapai. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa penerapan pembelajaran penjasorkes materi guling belakang senam 

lantaidengan pengurangan sudut kemiringan alat bantu bidang miring secara 

bertahap dapat meningkatkan kemampuan guling belakang siswa kelas V SDN 1 

Harjodowo tahun pelajaran 2011/2012.  

 

5.2 Saran 

Peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran senam lantai pada materi guling belakangdengan pengurangan 

sudut kemiringan alat bantu bidang miring secara bertahap dapat menjadi 

alternatif bagi guru penjasorkes untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

(2) Dalam pembelajaran ini, guru hendaknya mengkondisikan siswa agar 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan senantiasa melakukan 

pendampingan selama proses belajar. 

(3) Penelitian ini dapat menjadi pembanding bagi penelitian serupa. Peneliti 

menyarankan adanya penelusuran yang lebih mendalam mengenai tingkat 

keefektifan sudut-sudut yang digunakan dalam bidang miring dalam 

membantu siswa berlatih guling belakang. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Harjodowo 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi :  

8. Mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan koordinasi yang 

baik, dan  nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Kompetensi Dasar : 

8.1 Mempraktikkan sebuah rangkaian gerak senam ketangkasan dengan 

konsisten, tepat, dan koordinasi yang baik, serta nilai keselamatan, disiplin, 

dan keberanian. 

Indikator   :  

 Memperagakan senam lantai (guling belakang) menggunakan bantuan alat 

yaitu media bidang miringdengan koordinasi yang baik. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik mampu memperagakan senam lantai (guling belakang) 

menggunakan bantuan alat yaitu media bidang miringdengan koordinasi yang 

baik. 

B. Materi Pembelajaran 

Rangkaian senam lantai (guling belakang) dengan bantuan bidang miring. 

C. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang diterapkan adalahMetode Demonstrasi dengan 

memanfaatkan bidang miring. 
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Lampiran 3 (lanjutan) 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

(1) Guru menyiapkan/menentukan lapangan yang akan 

digunakan. 

(2) Guru menyiapkan siswa untuk berbaris di lapangan. 

(3) Guru membuka pelajaran, memimpin doa, mengadakan 

presensi kehadiran peserta didik, dan mengarahkan siswa 

untuk mengukur denyut nadi sebelum pelajaran 

(4) Guru menginformasikan kepada siswa mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

(5) Guru memberikan motivasi dengan cara memberi gambaran 

manfaat keterampilan guling belakang dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(6) Gurubersama-sama dengan peserta didik melakukan 

pemanasan statis dan dinamis terlebih dahulu. 

(7) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan 

mengingatkan kembali materi pembelajaran tentang teknik 

melakukan guling yang benar. 

Kegiatan Eksplorasi 

(8) Guru memulai pembelajaran guling belakang dengan 

memberikan peragaan yang benar bagaimana cara dan teknik 

melakukan guling belakang di depan siswa. 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

menit 
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(9) Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan secara 

seksama contoh yang diberikan guru. 

(10) Untuk mencari tahu sejauhmana pemahaman siswa setelah 

diberi contoh dengan meminta beberapa perwakilan dari 

siswa untuk mempraktikkan teknik dan cara guling belakang 

di depan teman-teman. 

Kegiatan Elaborasi 

(11) Guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk 

menirukan gerakan teman-temannya tadi secara bergantian.  

(12) Guru membantu siswadalam mempraktikkan bagaimana 

teknik dan cara melakukan guling belakang serta memberi 

tahu kesalahan siswa dalam melakukan guling belakang di 

setiap tahapnya. 

(13) Guru memberi penjelasan mengenai prosedur dan manfaat 

penggunaan bidang miring dalam mengatasi kesulitan siswa 

dalam melakukan guling belakang. Setelah itu, guru memberi 

contoh kepada siswa dalam melakukan guling belakang 

menggunakan media bidang miring. 

(14) Siswa diberi kesempatan untuk melakukan guling belakang 

menggunakan bidang miring secara bergantian. Pada tahap 

awal, siswa melakukan guling belakang dengan kemiringan 

yang tinggi sehingga diharapkan siswa dapat merasakan 

kemudahan guling belakang jika mereka menggunakan 
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bantuan alat tersebut. Selanjutnya guru mengubah/memvariasi 

tingkat kemiringan bidang yang digunakan siswa. 

Kegiatan Konfirmasi 

(15) Gurumemantau tiap gerakan dan teknik guling belakang yang 

dilakukan siswa. 

(16) Guru mengadakan penilaian praktik serta mencatat hasil 

belajar siswa dalam instrumen yang telah dipersiapkan. 

Kegiatan Pendinginan 

(17) Guru meminta siswa untuk melakukan pendinginan. 

(18) Guru membimbing siswa untuk mengukur denyut nadi dan 

mencatatnya.  

(19) Guru membimbing siswa untuk mengevaluasi teknik dan cara 

yang benar dalam melakukan guling belakang yang telah 

dilakukan sebelumnya.  

(20) Guru memberi penguatan terhadap hasil evaluasisiswa. 

(21) Guru menutup pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Media  : 

Lapangan, Matras yang Dimodifikasi, Peluit serta Stopwatch. 

2. Referensi : 

a. Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebagai buku 

pegangan guru dan siswa kelas V. 

b. Modul Senam Lantai. 

F. Penilaian 

1. Jenis Penilaian  : Tes Praktik, Pengamatan Keaktifan Siswa, dan 

Angket. 
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2. Bentuk Instrumen :  

(a) Instrumen Tes Praktik 

Indikator: 

Memperagakan senam lantai (guling belakang) menggunakan bantuan 

alat yaitu media bidang miringdengan koordinasi yang baik. 

Contoh Instrumen: 

 Peragakanawalan. 

 Rebahkan badan kebelakang tepat pada bagian pantat. 

 Jatuhkan pantat dekat tumit. 

 Posisikan kedua tangan di atas bahu samping kepala. 

 Rebahkan badan dengan kecepatan dan koordinasi yang baik. 

 Gunakan tangan sebagai tumpuan. 

 Dorong kaki ke belakang sekuat-kuatnya. 

 Peragakan badan membulat dengan ketat. 

 Peragakan mendarat dengan tangan terbuka. 

(b) Instrumen Pengamatan Keaktifan Siswa 

Beberapa aktivitas yang dapat dijadikan acuan pengamatan keaktifan 

siswa adalah: 

 Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru. 

 Bertanya dan menanggapi. 

 Melakukan praktik dengan semangat yang tinggi. 

 Bekerjasama dan berinteraksi dengan baik. 

 Konsentrasi dalam belajar. 

(c) Angket 

Indikator Jumlah Item 

Aspek Psikomotor 5 item 

Aspek Kognitif 5 item 

Aspek Afektif 5 item 

 

 

 

       Kendal,    Mei 2012 

 Guru Penjasorkes 

  

 Istiyono 

 NIM. 6102910021 
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Lampiran 3 (lanjutan) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Harjodowo 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi :  

9. Mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan koordinasi yang 

baik, dan  nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Kompetensi Dasar : 

9.1 Mempraktikkan sebuah rangkaian gerak senam ketangkasan dengan 

konsisten, tepat, dan koordinasi yang baik, serta nilai keselamatan, disiplin, 

dan keberanian. 

Indikator   :  

 Memperagakan senam lantai (guling belakang) menggunakan bantuan alat 

yaitu media bidang miring dengan koordinasi yang baik. 

 

G. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik mampu memperagakan senam lantai (guling belakang) 

menggunakan bantuan alat yaitu media bidang miring dengan koordinasi 

yang baik. 

H. Materi Pembelajaran 

Rangkaian senam lantai (guling belakang) dengan bantuan bidang miring. 

 

I. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang diterapkan adalah Metode Demonstrasi dengan 

memanfaatkan bidang miring. 
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J. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Pembelajaran Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

(1) Guru menyiapkan siswa untuk berbaris di lapangan. 

(2) Guru membuka pelajaran, memimpin doa, mengadakan 

presensi kehadiran peserta didik, dan mengarahkan siswa untuk 

mengukur denyut nadi sebelum pelajaran. 

(3) Guru memberi acuan kepada peserta didik dengan cara 

menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

(4) Guru memberikan motivasi dengan cara menginformasikan 

kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

(5) Guru bersama-sama dengan peserta didik melakukan 

pemanasan statis dan dinamis terlebih dahulu. 

(6) Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan cara 

mengingatkan kembali materi pembelajaran pada pertemuan 

yang lalu yaitu melakukan guling belakang dengan media 

bidang miring. 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Eksplorasi 

(7) Guru memberikan penjelasan bagian/tahapan-tahapan dalam 

melakukan guling belakang. Guru melakukan setiap gerakan 

secara bertahap. 

(8) Guru memberikan peragaan guling belakang yang benar secara 

utuh di depan siswa mulai dari start hingga mendarat dengan 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

menit 
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sempurna. 

(9) Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan secara 

seksama contoh yang diberikan guru. 

(10) Setelah diberi contoh, guru meminta beberapa perwakilan 

siswa untuk mempraktikkan guling belakang di depan teman-

teman. 

Kegiatan Elaborasi 

(11) Guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk 

menirukan gerakan guling belakang secara bergantian. 

(12) Guru memantau aktifitas siswa dan membantu jika ada yang 

mengalami kesulitan. 

(13) Siswa diberi kesempatan untuk melakukan guling belakang 

secara berulang-ulang untuk memperlancar gerakan dan 

semakin mahir. 

Kegiatan Konfirmasi 

(14) Guru memantau tiap gerakan dan teknik guling belakang yang 

dilakukan siswa. 

(15) Guru memberi tahu kesalahan siswa dalam melakukan gerakan 

guling belakang di setiap tahapnya agar siswa dapat segera 

memperbaikinya. 

(16) Guru mengadakan penilaian praktik serta mencatat hasil belajar 

siswa dalam instrumen yang telah dipersiapkan. 

Kegiatan Pendinginan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 



78 
 

 
 

(17) Guru meminta siswa untuk melakukan pendinginan. 

(18) Guru membimbing siswa untuk mengukur denyut nadi dan 

mencatatnya. 

(19) Guru memberi penguatan terhadap hasil evaluasi oleh siswa. 

(20) Guru menutup pembelajaran. 

 

K. Sumber dan Media Pembelajaran 

3. Media  : 

Lapangan, Matras yang Dimodifikasi, Peluit serta Stopwatch. 

4. Referensi : 

c. Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebagai buku 

pegangan guru dan siswa kelas V. 

d. Modul Senam Lantai. 

 

L. Penilaian 

3. Jenis Penilaian  : Tes Praktik, Pengamatan Keaktifan Siswa, dan 

Angket. 

4. Bentuk Instrumen :  

(d) Instrumen Tes Praktik 

Indikator: 

Memperagakan senam lantai (guling belakang) menggunakan bantuan 

alat yaitu media bidang miring dengan koordinasi yang baik. 

Contoh Instrumen: 

 Peragakan awalan. 

 Rebahkan badan kebelakang tepat pada bagian pantat. 

 Jatuhkan pantat dekat tumit. 

 Posisikan kedua tangan di atas bahu samping kepala. 

 Rebahkan badan dengan kecepatan dan koordinasi yang baik. 

 Gunakan tangan sebagai tumpuan. 
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 Dorong kaki ke belakang sekuat-kuatnya. 

 Peragakan badan membulat dengan ketat. 

 Peragakan mendarat dengan tangan terbuka. 

(e) Instrumen Pengamatan Keaktifan Siswa 

Beberapa aktivitas yang dapat dijadikan acuan pengamatan keaktifan 

siswa adalah: 

 Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru. 

 Bertanya dan menanggapi. 

 Melakukan praktik dengan semangat yang tinggi. 

 Bekerjasama dan berinteraksi dengan baik. 

 Konsentrasi dalam belajar. 

(f) Angket 

Indikator Jumlah Item 

Aspek Psikomotor 5 item 

Aspek Kognitif 5 item 

Aspek Afektif 5 item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kendal,    Juni 2012 

 Guru Penjasorkes 

  

 

 Istiyono 

 NIM. 6102910021 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK GULING BELAKANG 

SISWA KELAS V SD NEGERI 1 HARJODOWO 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Skala penilaian diisi dengan memberi tanda (√) pada salah satu skor di 

antara 4, 3, 2, dan 1 yang paling sesuai dengan keadaan siswa yang dinilai. 

2. Keterangan skala: 

Nilai 4 : Gerakan yang dilakukan sesuai dengan konsep 

Nilai 3 : Gerakan yang dilakukan mendekati konsep 

Nilai 2 : Gerakan yang dilakukan kurang sesuai dengan konsep 

Nilai 1 : Gerakan yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep 

 

No. Aspek-aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

4 3 2 1 

Teknik Awalan 

1. Posisi tubuh pada saat melakukan awalan     

2. Pandangan mata pada saat start     

3. Kecepatan awal saat merebahkan tubuh     

Pelaksanaan 

4. Ketepatan menggunakan jarak pada saat 

merebahkan tubuh 

    

5. Posisi kedua tangan sebagai tumpuan     

6. Kekuatan tangan sebagai tumpuan     

7. Kekuatan/daya dorong kaki dan pantat saat menolak 

ke belakang 

    

8. Keseimbangan tubuh saat mengguling     

9. Kebulatan tubuh saat mengguling     

10. Ketepatan arah saat  mengguling     

11. Kecepata saat mengguling     
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Teknik Saat Mendarat 

12. Gerakan kaki saat mendarat     

13. Sikap tubuh saat mendarat     

14. Pandangan mata saat selesai mendarat     

15. Mendarat dengan kedua tangan terbuka     

 

Jumlah skor yang diperoleh = ………….. 

Skor maksimal = 60 

Persentase capaian kemampuan siswa =    x100% 

= ……………. 

Kategori tingkat penguasaan: 

90% - 100% = Baik Sekali 

80% - 89% = Baik 

70% - 79% = Sedang 

<70%  = Kurang 

Keterangan: 

Seorang siswa dikategorikan telah tuntas mengikuti materi guling belakang 

apabila tingkat penguasaannya lebih dari atau sama dengan 70%. Selain itu 

dikategorikan tidak tuntas. 
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INSTRUMEN PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 

SISWA KELAS V SD NEGERI 1 HARJODOWO 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Skala penilaian diisi dengan memberi tanda (√) pada salah satu skor di antara 3, 2, dan 1 yang paling sesuai dengan 

keadaan siswa yang dinilai. 

2. Keterangan skala: 

Nilai 3 : Aspek yang dinilai sering dilakukan siswa 

Nilai 2 : Aspek yang dinilai jarang dilakukan siswa 

Nilai 1 : Aspek yang dinilai tidak pernah dilakukan siswa 

No. Nama Siswa 

Memperhatikan 

penjelasan dan 

instruksi 

Bertanya dan 

Menanggapi 

Motivasi dan 

Semangat 

Belajar 

Kerjasama 

dan Interaksi 

Konsentrasi 

Belajar Skor 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

Lam
piran 5 

82
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8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

Skor Total                 

Jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa = ………….. 

Jumlah skor maksimal = 285 

Persentase klasikal keaktifan siswa =    x100% = ……………. 

Kategori keaktifan siswa: 

>=80%  = Sangat Tinggi 

60% - 79% = Tinggi 

40% - 59% = Sedang 

20-39% = Rendah 

<20%  = Sangat Rendah  83
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Lampiran 6 

ANGKET PENELITIAN 

SISWA KELAS V SD NEGERI 1HARJODOWO 

 

PetunjukPengisian: 

1. Jawablah setiappertanyaansecara runtut dan jelas.Pastikantidakadapertanyaan yang 

terlewatkan. 

2. Jawablah pertanyaan sesuaikondisimu yang sebenar–benarnya. 

3. Berilah tandasilang (X)padajawaban yang sesuai dengan pilihanmu. 

4. Selamatmengerjakan. 

 

PERTANYAAN 

A. AspekPsikomotor 

1. Apakahgulingbelakangdenganmenggunakan media bidang miring 

mudahuntukkamulakukan? 

A. Ya   B. Tidak 

2. Apakah kamu merasakesulitanmengaturkekuatan kaki 

danpantatdalammelakukantolakankebelakang? 

A. Ya   B. Tidak 

3. Apakah kamu merasakesulitanmempertahankansikaptubuh agar 

tetapmembulatketatpadasaatgulingbelakang? 

A. Ya   B. Tidak 

4. Apakah kamu 

merasamudahmenjagakeseimbangantubuhdalammelakukangulingbelakang? 

A. Ya   B. Tidak 

5. Apakah kamu 

merasamudahuntukmelakukangulingbelakangsecarasempurnadanmendaratdengantan

ganterbuka? 

A. Ya   B. Tidak 

B. AspekKognitif 

1. Apakah kamutahumacam-

macamteknikdasardalammelakukangulingbelakangmelaluipemanfaatanmedia bidang 

miring? 

A. Ya   B. Tidak 
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2. Apakah kamu tahutentangperaturangulingbelakang yang memanfaatkan media 

bidang miring? 

A. Ya   B. Tidak 

3. Apakah kamu tahu langkah/urutanmelakukangulingbelakang? 

A. Ya   B. Tidak 

4. Apakahkamutahucaramenjagakeseimbangantubuhpadasaatmenggulingsertamelakuka

npendaratan? 

A. Ya   B. Tidak 

5. Apakah kamutahusikaptubuh yang benardalamgulingbelakangdimulaidari start 

hinggamemasuki finish? 

A. Ya   B. Tidak 

C. AspekAfektif 

1. Apakahkamuantusiasmelakukangulingbelakangsertayakindapatmelakukannyadengan

sempurna? 

A. Ya   B. Tidak 

2. Apakahkamuinginberusahamelakukangulingbelakangsesempurnamungkinseperti 

yang dicontohkan guru? 

A. Ya   B. Tidak 

3. Apakah kamu inginmemberikanucapanselamatkepadatemanmu yang 

dapatmelakukangulingbelakangsecarasempurna? 

A. Ya   B. Tidak 

4. Apakah kamu ingin membantutemanmu yang 

merasakesulitanmelakukangulingbelakang? 

A. Ya   B. Tidak 

5. Apakahkamutetapbersemangatwalaupunkamugagalmelakukangulingbelakang? 

A. Ya   B. Tidak 

Keterangan: 

- Jawaban “Ya” diberiskor 1 

- Jawaban “Tidak” diberiskor 0 

Jumlah skor yang diperoleh = ………….. 

Skor maksimal = 15 

Persentase capaian siswa =    x100% 

= ……………. 
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Lampiran 7 

INSTRUMEN OBSERVASI KELAS 

 
Nama Sekolah : SD Negeri 1 Harjodowo 
Nama Guru : Istiyono 
Mata Pelajaran : Penjasorkes 

Kelas/Semester      : V/2 
Materi Pokok         : Guling Belakang 
Tanggal Observasi :     Juni 2012 

No. Aspek yang Dinilai 
Nilai Keterangan/Ko

mentar Max Didapat 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

PERSIAPAN 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
a. Perumusan indikator 
b. Langkah-langkah PBM mengandung 

eksplorasi, elaborasi, konfirmasi 
2. Alat-alat pembelajaran 
3. Instrumen penilaian 
 

KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR 

A. PENDAHULUAN 

a. Penampilan guru 
b. Kejelasan suara 
c. Menyampaikan apersepsi/ motivasi 
d. Membimbing  pemanasan 

 

B. PENGEMBANGAN/KEGIATAN INTI 

a. Penguasaan materi 
b. Penyajian sesuai dengan urutan logis 
c. Metode/Pendekatan 
d. Penggunaan Alat Bantu 
e. Partisipasi/ Keaktifan Siswa 
f. Bimbingan terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan belajar 
g. Teknis bertanya 

 

C. PENERAPAN DAN PENUTUP 

a. Melakukan Tes Hasil Belajar 
b. Daya Serap tinggi 
c. Resume/Simpulan 
d. Membimbing pendinginan 
e. Pelaksanaan sesuai dengan alokasi waktu 
f. Mengakhiri pelajaran dengan baik 

 
 

10 
 

30 
30 
30 
 
 
 
 

20 
20 
20 
40 
 
 

40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
 
 

40 
40 
30 
50 
20 
20 

 
 

10 
 

30 
25 
30 

 
 
 
 

20 
20 
20 
40 

 
 

40 
30 
50 
35 
30 
35 
30 

 
 

35 
30 
25 
45 
20 
20 

 

 Jumlah Nilai 700 620  

 Persentase (jumlah nilai/skor maks) x 100%  89%  
CATATAN : 1. Skor maksimal 700 

2. Dipergunakan untuk penelitian tindakan kelas. 
KESIMPULAN : Pembelajaran dilaksanakan dengan baik dan sesuai RPP. 
SARAN            : Tetap ditingkatkan kualitas pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 
  
Guru yang bersangkutan     Observer 
 
Istiyono       Tommy Adi Nugroho, S.Pd. 
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NIP       NIP.19870607 201101 1 011 

Lampiran 8 
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Lampiran 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAP NILAI PRETES 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama Nilai 
1 Umi Fadhilah 50 
2 Hulil Listiyawati 80 
3 Agnes Aprilia 63 
4 Isnaeni Saniah 62 
5 Istianah 65 
6 Mila Saputri 60 
7 Nurul Yahya 78 
8 Rinto Istiawan 83 
9 Sarotun 57 
10 Selvia 78 
11 Tutur Iswaatun 57 
12 Ahmad Choirul Amri 60 
13 Khoirudin 57 
14 Nasriin 78 
15 Nur Sahurim 77 
16 Noviyanti 55 
17 Soimah 55 
18 Yulia Afifa Rahma 58 
19 Giyanti 55 
Rata-rata 64,6 
Persentase ketuntasan klasikal 31,58 
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HASIL PENILAIAN PRAKTIK GULING BELAKANG SIKLUS I 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama 
Teknik Awal Pelaksanaan Masuk Finish

Jumlah Nilai Keterangan 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

1 Umi Fadhilah 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 30 50 Belum Tuntas 
2 Hulil Listiyawati 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 48 80 Tuntas 
3 Agnes Aprilia 4 4 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 3 3 43 72 Tuntas 
4 Isnaeni Saniah 4 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 37 62 Belum Tuntas 
5 Istianah 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 43 72 Tuntas 
6 Mila Saputri 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 36 60 Belum Tuntas 
7 Nurul Yahya 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 47 78 Tuntas 
8 Rinto Istiawan 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 50 83 Tuntas 
9 Sarotun 4 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 3 2 4 42 70 Tuntas 
10 Selvia 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 47 78 Tuntas 
11 Tutur Iswaatun 4 3 2 3 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 42 70 Tuntas 
12 Ahmad Choirul Amri 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 42 70 Tuntas 
13 Khoirudin 4 4 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 34 57 Belum Tuntas 
14 Nasriin 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 47 78 Tuntas 
15 Nur Sahurim 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 46 77 Tuntas 
16 Noviyanti 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 4 2 2 3 42 70 Tuntas 
17 Soimah 4 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 33 55 Belum Tuntas 
18 Yulia Afifa Rahma 4 3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 4 2 2 3 42 70 Tuntas 
19 Giyanti 4 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 33 55 Belum Tuntas 

rata-rata 41 69   
PRESENTASE KETUNTASAN KLASIKAL  68,42 

Lam
piran 10  
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HASIL PENILAIAN PRAKTIK GULING BELAKANG SIKLUS II 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama Teknik Awal Pelaksanaan Masuk Finish
Jumlah Persentase (%) Keterangan 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
1 Umi Fadhilah 4 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 4 40 67 Belum Tuntas 
2 Hulil Listiyawati 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 52 87 Tuntas 
3 Agnes Aprilia 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 49 82 Tuntas 
4 Isnaeni Saniah 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 48 80 Tuntas 
5 Istianah 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 48 80 Tuntas 
6 Mila Saputri 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 48 80 Tuntas 
7 Nurul Yahya 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 51 85 Tuntas 
8 Rinto Istiawan 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 53 88 Tuntas 
9 Sarotun 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 46 77 Tuntas 
10 Selvia 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 51 85 Tuntas 
11 Tutur Iswaatun 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 48 80 Tuntas 
12 Ahmad Choirul Amri 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 48 80 Tuntas 
13 Khoirudin 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 46 77 Tuntas 
14 Nasriin 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 51 85 Tuntas 
15 Nur Sahurim 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 50 83 Tuntas 
16 Noviyanti 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 47 78 Tuntas 
17 Soimah 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 46 77 Tuntas 
18 Yulia Afifa Rahma 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 47 78 Tuntas 
19 Giyanti 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 41 68 Belum Tuntas 

rata-rata 48 80   
PRESENTASE KETUNTASAN KLASIKAL  89,47 

90 
Lam

piran 10 (lanjutan) 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA SIKLUS I 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama Aspek 
1 

Aspek 
2 

Aspek 
3 

Aspek 
4 

Aspek 
5 Jumlah Persentase (%) 

1 Umi Fadhilah 3 1 2 3 2 11 73 
2 Hulil Listiyawati 3 2 3 2 3 13 87 
3 Agnes Aprilia 3 2 3 3 2 13 87 
4 Isnaeni Saniah 3 2 3 2 3 13 87 
5 Istianah 3 1 2 3 3 12 80 
6 Mila Saputri 3 2 3 3 3 14 93 
7 Nurul Yahya 3 2 3 2 3 13 87 
8 Rinto Istiawan 3 2 3 3 3 14 93 
9 Sarotun 3 1 3 3 2 12 80 
10 Selvia 3 2 3 2 3 13 87 
11 Tutur Iswaatun 3 2 3 3 2 13 87 
12 Ahmad Choirul Amri 3 1 2 3 3 12 80 
13 Khoirudin 3 2 3 2 2 12 80 
14 Nasriin 3 2 3 3 2 13 87 
15 Nur Sahurim 3 2 2 3 3 13 87 
16 Noviyanti 3 1 3 3 2 12 80 
17 Soimah 3 1 2 3 2 11 73 
18 Yulia Afifa Rahma 3 1 3 3 2 12 80 
19 Giyanti 3 1 2 2 3 11 73 

Rata-rata 12,5 83 

91 
Lam

piran 10 (lanjutan) 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA SIKLUS II 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

 

 

No Nama Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Jumlah Persentase (%) 
1 Umi Fadhilah 3 1 3 3 3 13 87 
2 Hulil Listiyawati 3 2 3 3 3 14 93 
3 Agnes Aprilia 3 2 3 3 3 14 93 
4 Isnaeni Saniah 3 2 3 3 3 14 93 
5 Istianah 3 2 3 3 3 14 93 
6 Mila Saputri 3 2 3 3 3 14 93 
7 Nurul Yahya 3 2 3 3 3 14 93 
8 Rinto Istiawan 3 2 3 3 3 14 93 
9 Sarotun 3 1 3 3 2 12 80 
10 Selvia 3 2 3 3 3 14 93 
11 Tutur Iswaatun 3 2 3 3 3 14 93 
12 Ahmad Choirul Amri 3 1 3 3 3 13 87 
13 Khoirudin 3 2 3 2 3 13 87 
14 Nasriin 3 2 3 3 3 14 93 
15 Nur Sahurim 3 2 3 3 3 14 93 
16 Noviyanti 3 1 3 3 3 13 87 
17 Soimah 3 1 3 3 2 12 80 
18 Yulia Afifa Rahma 3 1 3 3 2 12 80 
19 Giyanti 3 1 3 3 3 13 87 

Rata-rata 13,4 89 
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piran 10 (lanjutan) 
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REKAP PENILAIAN GULING BELAKANG 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

NOMOR 
NAMA 

PRETEST SIKLUS I SIKLUS II 
URUT INDUK 0⁰ 20⁰ 15⁰ 0⁰ 10⁰ 5⁰ 0⁰ 

1 1264 Umi Fadhilah 50 63 68 50 68 67 67 
2 1267 Hulil Listiyawati 80 83 88 80 92 88 87 
3 1269 Agnes Aprilia 63 80 83 72 87 82 82 
4 1276 Isnaeni Saniah 62 75 80 62 85 82 80 
5 1277 Istianah 65 77 83 72 87 82 80 
6 1278 Mila Saputri 60 78 80 60 85 82 80 
7 1280 Nurul Yahya 78 83 87 78 90 87 85 
8 1281 Rinto Istiawan 83 85 90 83 92 90 88 
9 1284 Sarotun 57 72 77 70 80 78 77 
10 1285 Selvia 78 82 83 78 87 87 85 
11 1289 Tutur Iswaatun 57 75 78 70 83 80 80 
12 1289 Ahmad Choirul Amri 60 78 78 70 83 80 80 
13 1293 Khoirudin 57 65 75 57 78 77 77 
14 1296 Nasriin 78 83 85 78 88 85 85 
15 1298 Nur Sahurim 77 82 83 77 87 85 83 
16 1299 Noviyanti 55 73 77 70 80 78 78 
17 1300 Soimah 55 65 73 55 78 77 77 
18 1301 Yulia Afifa Rahma 58 73 78 70 80 78 78 
19 1331 Giyanti 55 63 72 55 73 68 68 

Rata-rata 64,65 75,61 80,00 68,77 83,33 80,61 79,82

93 
Lam

piran 11 
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Lampiran 11 (lanjutan) 

HASIL DENYUT NADI SIKLUS I 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama Sebelum Aktivitas Setelah Aktivitas 
1 Umi Fadhilah 40 52 
2 Hulil Listiyawati 45 46 
3 Agnes Aprilia 47 55 
4 Isnaeni Saniah 44 64 
5 Istianah 46 59 
6 Mila Saputri 47 59 
7 Nurul Yahya 41 63 
8 Rinto Istiawan 40 58 
9 Sarotun 40 55 
10 Selvia 40 66 
11 Tutur Iswaatun 43 59 
12 Ahmad Choirul Amri 45 65 
13 Khoirudin 36 60 
14 Nasriin 33 80 
15 Nur Sahurim 35 59 
16 Noviyanti 41 63 
17 Soimah 41 58 
18 Yulia Afifa Rahma 43 55 
19 Giyanti 44 49 

Rata-rata 42 59 
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Lampiran 11 (lanjutan) 

HASIL DENYUT NADI SIKLUS II 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama Sebelum Aktivitas Setelah Aktivitas 
1 Umi Fadhilah 43 49 
2 Hulil Listiyawati 35 50 
3 Agnes Aprilia 42 60 
4 Isnaeni Saniah 49 66 
5 Istianah 46 49 
6 Mila Saputri 39 53 
7 Nurul Yahya 46 71 
8 Rinto Istiawan 48 61 
9 Sarotun 43 50 
10 Selvia 65 60 
11 Tutur Iswaatun 39 46 
12 Ahmad Choirul Amri 51 71 
13 Khoirudin 50 53 
14 Nasriin 81 110 
15 Nur Sahurim 52 62 
16 Noviyanti 46 89 
17 Soimah 40 51 
18 Yulia Afifa Rahma 58 56 
19 Giyanti 51 50 

Rata-rata 49 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 
 

HASIL ANGKET PENELITIAN SIKLUS I 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama 
Aspek 

Psikomotor Aspek Kognitif Aspek Afektif Jumlah Persentase (%) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Umi Fadhilah 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 73 
2 Hulil Listiyawati 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 87 
3 Agnes Aprilia 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 
4 Isnaeni Saniah 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11 73 
5 Istianah 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 73 
6 Mila Saputri 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
7 Nurul Yahya 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12 80 
8 Rinto Istiawan 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 87 
9 Sarotun 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 73 
10 Selvia 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 80 
11 Tutur Iswaatun 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 87 
12 Ahmad Choirul Amri 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 73 
13 Khoirudin 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 73 
14 Nasriin 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
15 Nur Sahurim 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 80 
16 Noviyanti 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 73 
17 Soimah 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 73 
18 Yulia Afifa Rahma 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 73 
19 Giyanti 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 67 

Rata-rata 11,7 78 

Lam
piran 12 
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HASIL ANGKET PENELITIAN SIKLUS II 
SISWA SD NEGERI 1 HARJODOWO 

No Nama 
Aspek 

Psikomotor 
Aspek 

Kognitif Aspek Afektif Jumlah Persentase (%) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Umi Fadhilah 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
2 Hulil Listiyawati 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 87 
3 Agnes Aprilia 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
4 Isnaeni Saniah 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
5 Istianah 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
6 Mila Saputri 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
7 Nurul Yahya 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 87 
8 Rinto Istiawan 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 87 
9 Sarotun 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 

10 Selvia 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
11 Tutur Iswaatun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
12 Ahmad Choirul Amri 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 73 
13 Khoirudin 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 80 
14 Nasriin 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
15 Nur Sahurim 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
16 Noviyanti 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
17 Soimah 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
18 Yulia Afifa Rahma 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
19 Giyanti 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 

Rata-rata 13,2 88 

Lam
piran 12(lanjutan) 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 

DOKUMENTASI 

SIKLUS I 

 
Gambar 1. Menyiapkan alat pembelajaran 

 
 

Gambar 2. Presensi siswa 
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Gambar 3. Mengukur denyut nadi 

 
Gambar 4. Pemanasan 

 
Gambar 5. Memberi contoh guling belakang 
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Gambar 6. Pretest 

 
Gambar 7. Menyiapkan bidang miring 20o 

 
Gambar 8. Guling belakang dengan kemiringan sudut 20o 
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Gambar 9. Menyiapkan bidang miring 15o 

 
Gambar 10. Mencoba guling belakang dengan sudut 15o 

 
Gambar 12. Postest siklus 1 
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Gambar 13. Pendinginan 

 

 

SIKLUS 2 

 
Gambar 14. Pemanasan 

 
Gambar 15. Pemanasan 
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Gambar 16. Menyiapkan bidang miring 10o 

 
Gambar 17. Guling belakang dengan sudut 10o 

 
Gambar 18. Menyiapkan bidang miring 5o 
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Gambar 19. Guling belakang dengan sudut 5o 

 
Gambar 20. Postest siklus 2 

 
Gambar 21. Pendinginan 
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Gambar 22. Evaluasi dan penguatan 

 
Gambar 23. Pengisian angket tanggapan siswa 

 

 


