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SARI 

Dwi Hanifah.2012.Skripsi. upaya peningkatan keterampilan lompat jauh gaya 
jongkok melalui media jerami kelas IV SD Negeri 2 Somogede Kecamatan 
Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 2012, jurusan PJKR Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah masih kurangnya sarana dan 
prasarana disekolah terutama bak pasir untuk pembelajaran lompat jauh. Sehingga 
pembelajaran lompat jauh tidak diajarkan. Permasalahan yang menjadi pusat 
perhatian dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan menggunakan media 
Jerami dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran lompat jauh 
gaya jongkok ? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana  
peningkatan keterampilan lompat jauh gaya jongkok dengan menggunakan Jerami 
siswa SDN 2 Somogede Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, dilihat 
dari aspek psikomotor, afektif dan kognitif siswa. 

Penelitian ini melibatkan seluruh siswa kelas IV  SDN 2 Somogede yang 
berjumlah 23 siswa, terdiri dari 11 siswa putra dan  12 siswa putri . Tehnik analisa 
data menggunakan lembar penilaian observasi, instrumen penilaian psikomotor, 
afektif, kognitif dan tes praktek dengan jenis penelitian tindakan kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran lompat jaug dengan menggunakan media Jerami, pada siklus 
pertama aktivitas gerak siswa dalam mengikuti pembelajaran yaitu 61 % dan pada 
siklus kedua mencapai 91 %. Dari hasil nilai tersebut bisa dikatakan pembelajaran 
telah tuntas. 

Penentuan indikator keberhasilan dalam belajar yaitu 80%, sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa hasil pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 
menggunakan media Jerami tergolong dalam kriteria sangat baik dan telah tuntas 
pada siklus kedua, berarti pembelajaran dengan menggunakan Jerami dapat 
meningkatkan proses pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Peneliti juga 
mengajukan saran yaitu : 1). Kepada guru, guru bisa menggunakan alternative 
pilihan untuk pembelajaran lompat jauh dengan menggunakan media Jerami, agar 
siswa lebih aktif, senang. 2) Kepada siswa untuk dapat meningkatkan semangat 
belajar dan berusaha untuk dapat menguasai materi pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan merupakan bagian 

yang terpenting dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

keterampilan berpikir kritis, kemampuan sosial, 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. 

Pencapaian tujuan pendidikan khususnya pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan tidak dapat dicapai dengan mudah, hal ini 

dikarenakan masih ditemukannya permasalahan di dalam pelaksanaannya. 

Salah satunya masih ada kurangnya guru yang berkompetensi dalam 

mengajarkan mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

hal ini dikarenakan masih ditemukannya mengajar yang tidak bersesuaian 

dengan bidang akademik keahliannya. Sementara itu sikap guru 

pendidikan Jasmani oalahraga dan kesehatan masih terjebak dengan 

kewajiban untuk melaksanakan pokok-pokok bahasan yang termuat dalam 

kurikulum, yang banyak hal disusun oleh para perencanaan tanpa 

memperhitungkan kesulitan dilapangan. Proses pengajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan memiliki empat unsur utama yaitu tujuan, 
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substansi, metode dan strategi, dan asasmen serta evaluasi. Keempat unsur 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tugas utama guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan adalah mengelola persiapan dan 

keterkaitan keempat unsur tersebut dalam sebuah mata rantai yaitu berawal 

pada perencanaan tujuan dan berakhirnya pada gambaran pencapaian 

tujuan. 

Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor 

diantaranya yang paling menentukan adalah kemampuan guru dalam 

mengelola kelas menggunakan alat atau media dan memilih strategi atau 

metode pembelajaran. Berdasarkan rencana yang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditentukan dan kemampuan professional guru, maka besar 

kemungkinan akan terwujud situasi belajar atau sistem lingkungan 

ditentukan oleh faktor yang berkaitan dengan fasilitas yang dapat 

disediakan oleh sekolah, jumlah murid dalam kelas dan ukuran ruang 

kelas. Karena itu dalam pengelolaan kelas hendaknya guru mengenal 

fasilitas dan keadaan kelas. Anak usia Sekolah Dasar tahap berfikirnya 

adalah tahap operasional kongkrit. Dalam periode ini berlangsung dari usia 

7-11 tahun. Anak masih bergantung pada rupa benda namun dia telah 

mampu mempelajari kaidah mengenai konservasi dan dapat menggunakan 

logika sederhana dalam memecahkan berbagai permasalahan yang selalu 

muncul setiap kali ia berhadapan dengan benda nyata. 

Lompat jauh merupakan keterampilan melompat sejauh-jauhnya 

dengan memindahkan seluruh tubuh dari titik tertentu ketitik lainnya. 
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Sedangkan teknik lompat jauh gaya jongkok merupakan spesifikasi dari 

lompat jauh. Selain kemampuan jauhnya lompatan dalam  lompat jauh 

perlu diperhatikan juga tentang teknik dan gaya dalam lompat jauh, seperti 

lompat jauh gaya jongkok. Berdasarkan pengamatan sementara dan 

informasi yang peneliti dapatkan dari guru bidang studi pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan di SD Negeri 2 Somogede Kecamatan 

Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, bahwa permasalahan yang timbul 

dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani adalah masih ditemukannya 

sarana dan prasarana olahraga yang tidak lengkap terutama tidak adanya 

bak pasir lompat jauh, selain itu masih rendahnya tingkat pengetahuan 

siswa tentang teknik-teknik lompat jauh. Di SD Negeri 2 Somogede 

Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan luas 2.050 m2 

jumlah 6 ruang kelas,1 ruang  aula,1 ruang perpustakaan,1 ruang dapur dan 

kantin,1 ruang kantor guru, ukuran 4 x 6 ruang parkir. Untuk halaman 

dibuat lapangan bola voly dan lapangan sepak takraw. Selama ini Guru 

penjasorkes mengajar untuk mengajar siswa yang berjumlah banyak dalam 

proses belajar mengajar menggunakan lapangan Desa sekitar, yang 

berjarak ± 500 Meter dari sekolah. 

Lingkungan sekitar sekolah sangatlah mempengaruhi proses 

pembelajaran penjasorkes diSD Negeri 2 Somogede. Guru dituntut untuk 

lebih kreatif dalam penyampaian materi ajar. Fasilitas sekolah yang minim 

akan membuat guru berfikir yang mendalam bagaimana proses 

pembelajaran akan tetap berlangsung. Disinilah guru belajar untuk 
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memodifikasi alat yang sebenarnya menjadi alat yang sederhana dan 

mudah dalam pelaksaaan pembelajaran. 

Metode belajar harus memungkinkan siswa untuk lebih termotivasi 

dalam belajar ( Udin S. Winata Putra dkk. 1997:44 ).Metode dalam 

pembelajaran Penjasorkes sekolah dasar banyak sekali. Dalam Penelitian 

Tindakan Kelas ( PTK ) penulis menggunakan metode Jerami sebagai alat 

modifikasi dalam lompat jauh merupakan contoh pemanfaatan lingkungan 

sekitar sekolah, di SD Negeri 2 Somogede mayoritas masyarakat adalah 

bertani (berkebun dan sawah). Dari hasil bertani itulah masyarakat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pola berfikir masihlah sangat 

rendah, itu terbukti masih rendahnya tingkat pendidikan. 

Di SD Negeri 2 Somogede sangatlah mudah untuk menemukan 

jerami. Hampir setiap tiga bulan sekali petani sekitar memanen padi. 

Sehabis memanen padi jerami dibiarkan saja untuk membusuk agar bisa 

untuk menyuburkan sawah, akan tetapi sebenarnya banyak gunanya jerami 

itu, misalnya dikeringkan bisa menjadi atap rumah sawah. 

Dalam penelitian ini saya menggunakan jerami untuk lompat jauh 

karena mudah didapat, siswa tidak asing lagi dengan jerami, tidak perlu 

membeli hanya memanfaat sisa hasil panen yang tidak digunakan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berniat mengangkat 

permasalahan berkenaan dengan penguasaan ketrerampilan lompat jauh 

Gaya jongkok dengan menggunakan media Jerami, di SD Negeri 2 

Somogede Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. 
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1.2  Perumusan Masalah  

Apakah dengan menggunakan media Jerami siswa dapat menguasai 

lompat jauh gaya jongkok? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan media Jerami dapat 

meningkatkan  keterampilan lompat jauh gaya jongkok. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1) Bagi Guru penjasorkes dapat menggunakan media jerami sebagai bak 

pasir dalam lompat jauh. 

2) Bagi Guru penjasorkes  memberikan alternatif pembelajaran yang 

lebih kreatif dan inovatif serta menarik sehingga siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. 

3) Bagi siswa mendorong untuk belajar lebih aktif dalam suasana yang 

menyenangkan. 

4) Bagi peneliti dan guru lain dapat digunakan contoh acuan untuk 

mengembangkan pembelajaran lompat jauh khususnya untuk media 

alat yang digunakan dalam lompat jauh. 

5) Bagi kepala sekolah dapat digunakan sebagai masukan untuk 

membimbing guru agar lebih kreatif dan inovatif didalam 

menyampaikan materi pelajaran. 
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1.5  Sumber Pemecahan Masalah 

Dalam melakukan pembelajaran seorang guru tentu menemukan 

banyak sekali permasalahan yang muncul, baik sebelum proses belajar 

mengajar, sedang belajar mengajar maupun setelah proses belajar 

mengajar itu berlangsung. Seorang guru dituntut untuk lebih aktif dan teliti 

terhadap peserta didik, keterampilan seorang guru disini dituntut agar lebih 

kreatif dalam memberikan materi kepada peserta didik. Seorang guru 

penjas misal dalam penyampaian materi dengan praktek langsung dengan 

siswa, sarana dan prasaranapun harus lengkap. Akan tetapi seorang guru 

yang kreatif tidak mempermasalahkan saranan dan prasarana yang tidak 

lengkap. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang ada 

sebagai sarana dan prasarana dalam kita mengajar. Dalam hal ini seorang 

guru dituntut untuk menyederhanakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah. 

Keterampilan siswa dalam menguasai materi yang disampaikan guru 

diharapkan mampu mencapai target yang akan dicapai. Dalam lompat jauh 

perlu diperhatikan teknik-teknik yang benar, teknik dalam lompat jauh 

sangatlah mempengaruhi dalam hasil yang akan dicapai. Teknik yang 

salah dalam gerakan akan  mengurangi hasil yang dicapai.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Keterampilan  

2.1.1 Pengertian Keterampilan 

Menurut Gordon (1994 : 55) pengertian keterampilan adalah 

kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. 

Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Menurut 

Dunnette (1976 : .33) pengertian keterampilan adalah kapasitas yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan 

pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat.  

(http://id.shvoong.com/busin0ees-management/human-resources/2197108-

penertian-keterampilan0-dan-jenisnya/#ixzzlse1se1wBy7T ) 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu 

pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar 

(basic ability) dan aktivitas yang dilakukan seseorang. 
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2.1.2  Jenis Keterampilan  

Menurut Robbins (2000 : . 494-495) pada dasarnya keterampilan 

dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: 

1) Basic literacy skill 

Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib 

dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis dan 

mendengar. 

2) Technical skill 

Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan 

teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan 

komputer. 

3) Interpersonal skill 

Keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara efektif 

untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, 

seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan 

bekerja dalam satu tim. 

4) Problem solving 

Menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menajamkan 

logika, beragumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan 

untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan 

menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik. 
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2.2 Lompat Jauh 

2.2.1 Pengertian Lompat Jauh 

Lompat jauh adalah nomor olahraga atletik lompat yang menuntut 

keterampilan lompatan sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh 

tubuh dari titik tertentu ke titik lainnya dengan satu kali tolakan. Sedang- 

kan menurut (Eddy Purnomo, 2011:93) menyatakan “lompat jauh adalah 

nomor yang sederhana dan paling sederhana dibandingkan nomor-nomor 

lapangan lainnya”. Hal ini dikarenakan para siswa belum diberikan 

pembelajaran atau latihan lompat jauh siswa sudah dapat melakukan gerak 

dasar lompat jauh. Lompat  jauh  merupakan  salah  satu nomor lompat 

dari cabang olahraga atletik. Lompat jauh menurut Aip Syarifuddin (1992 : 

90) didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat 

kaki keatas kedepan dalam upaya membawa titik berat badan selama 

mungkin diudara (melayang diudara) yang dilakukan dengan cepat dan 

dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang 

sejauh-jauhnya. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat 

menggunakan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. 

Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan 

sejauh mungkin kesebuah letak pendaratan atau bak lompat. Jarak 

lompatan diukur dari papan tolakan sampai batas terdekat dari letak 

pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. 
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2.2.2 Komponen-Komponen Teknik Lompat Jauh 

Menurut Carr (2003:135) lompat jauh menggunakan dua teknik 

utama yaitu: teknik menggantung dan teknik menendang. Kedua 

komponen ini sangat penting didalam teknik lompat jauh, apalagi siswa 

untuk mencapai jarak lebih dari 8,83 meter (29 kaki). 

Teknik menggantung dan menendang merupakan pola gerakan yang 

digunakan oleh siswa saat melayang. Masing-masing teknik digunakan 

untuk menindak balas rotasi kedepan yang tidak diinginkan pada saat take 

off. Jika teknik menggantung atau menendang tidak dilakukan, kaki siswa 

akan menyentuh pasir lebih awal dan menghasilkan jarak yang lebih 

pendek (Carr, 2003:135). 

Teknik menggantung dan menendang membutuhkan run-up yang kencang, 

posisi tubuh yang sama saat take off dan gerakan yang sama saat mendarat 

dipasir. Kebayakan atlet remaja akan mengalami kesulitan melakukan 

teknik menendang, karena teknik ini membutuhkan kecepatan dan 

lompatan yang memadai. Namun, lompat jauh tahap dasar dan bentuk 

permukaan dari teknik menggantung dapat dijangkau oleh siswa, syarat 

lompat jauh yang paling penting adalah kecepatan melompat dan siswa 

tidak perlu harus melakukan teknik menendang untuk mendapatkan jarak 

yang memuaskan (Carr, 2003:135). 

Menurut Carr (2003:136-137) langkah pengajaran dalam lompat jauh 

dengan 4 langkah yaitu: 
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a. Langkah I Pengantar 

Lompat jauh menggunakan pengantar dan aktivitas pengantar yang 

sama, dan kedua nomor ini membutuhkan kemampuan sprint yang 

sangat baik dan kekuatan kaki yang eksplosif. Aktivitas untuk pemula 

yaitu 3 dan 4 kali pengulangan dengan istirahat pendek diantaranya. 

b. Langkah lompat jauh dan run-up tahap dasar Saat take off, atlet 

meluruskan kaki melompat sepenuhnya dan menekukkan kaki yang 

memimpin dengan paha diangkat sehingga horizontal, badan tegak 

lurus, pandangan kedepan atas, dan tangan mengimbangi gerakan 

kaki. Ketika atlet melayang, kaki yang memimpin diluruskan dan kaki 

melompat mengikuti dibelakang sehingga pelompat untuk sementara 

berada dalam posisi melangkah, untuk mendarat kaki yang melompat 

digerakkan kedepan dan kedua kaki diluruskan. Tangan dan badan 

menggapai kedepan, dan kaki ditekukkan pada lutut saat kontak 

dengan pasir. 

c. Langkah-langkah teknik mendarat 

Setelah run-up yang kencang, atlet melakukan take off dengan kuat. 

Kaki yang memimpin yang ditekukkan saat take off, diluruskan 

sehingga atlet menirukan posisi melakukan saat diudara, kaki yang 

memimpin diputar dan digerakkan kedepan untuk lurus, dan kedua 

kaki ditekukkan dan digerakkan kedepan untuk mendarat. Tangan 

berputar searah jarum jam, mengimbangi gerakan kaki, ciri gerakan 

mengayuh sepeda pada kaki disebut tuck kick (tendangan menyentak). 
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Menurut Dikdik Zafar Sidik(2010:65-68) Pengertian Lompat Jauh: 

a) Rangkaian lompat jauh terbagi dalam beberapa fase :Awalan, 

tolakan, melayang dan mendarat.                                                                                 

b) Dalam fase awalan (approach), pelompat melakukan akselerasi 

dengan kecepatan maksimal yang dapat dikontrol. 

c) Dalam fase tolakan (take off), lompatan menghasilkan kecepatan 

vertical dan meminimalisasi hilangnya kecepatan horizontal. 

d) Dalam fase melayang, pelompat melakukan persiapan untuk 

mendarat.Tiga teknik melayang dapat digunakan: teknik sailing, 

hang, dan hitchkick/walking in the air. 

e) Dalam fase mendarat,pelompat memaksimalkan jarak potensi 

pada jalur melayang dan meminimalisasikan hilangnya jarak saat 

menyentuh dalam pendaratan. 

1) Fase Awalan 

Tujuan : untuk mengetahui kecepatan maksimal yang terkontrol 

  

 

 

Gambar 1. Fase Awalan 

Karakteristik Teknik: 

a) Panjang awalan bervariasi antara 10 langkah (untuk 

pemula)sampai 20 langkah (untuk atlet kelas atas) 

b) Teknik lari sama dengan teknik sprinter. 
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c) Kecepatan awalan meningkat secara terus-menerus sampai papan 

tolakan. 

2) Fase Bertolak 

Tujuan : Guna memaksimalkan kecepatan vertical dan guna 

memperkecil hilangnya kecepatan horizontal. 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Gambar 2. Fase Bertolak 

Karakteristik Teknik 

a) Penancapan kaki adalah aktif dan cepat dengan suatu gerakan ke’ 

bawah dan ‘ke belakang, (1) 

b) Waktu bertolak dipersingkat,pembengkokan minimum dari kaki 

menumpu. 

c) Paha tungkai bebas didorong keposisi horizontal (2) 

d) Sendi-sendi pergelangan kaki,lutut dan pinggang diluruskan 

sepenuhnya. 
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3) Fase Melayang 

Teknik Duduk Luncur (Sail) 

Teknik ini sangat cocok bagi para pemula. 

Tujuan : Persiapan untuk mendarat yang efisien 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fase Melayang 

Karakteristik Teknik 

a) Dalam posisi menolak (take off) tungkai bebas dipertahankan. 

b) Badan tetap tegak keatas dan vertical. 

c) Tungkai tolakan mengikuti selama waktu melayang. 

d) Tungkai tumpuan dibengkokkan dan ditarik kedepan dan keatas 

mendekati akhir gerak melayang 

e) Baik tungkai bebas maupun tungkai tumpu diluruskan kedepan 

untuk mendarat 
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4) Fase Pendaratan 

Tujuan : Memperkecil hilangnya jarak lompatan. 

Karakteristik Teknik 

a) Kedua tungkai hampir sepenuhnya diluruskan. 

b) Togok dibengkokkan kedepan 

c) Kedua lengan ditarik ke belakang 

d) Pinggang didorong kedepan menuju ketitik sentuh tanah. 

   

 

 

 

Gambar 4. Fase Mendarat 

   

 

 

 

                    Gambar 5. Rangkaian gerakan lompat jauh secara keseluruhan 

2.2.3 Teknik Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Cara melakukan  lompat  jauh gaya jongkok menurut Aip 

Syarifuddin (1992 : 93) pada waktu lepas dari tanah (papan  tolakan) 

keadaan sikap badan di udara jongkok dengan jalan membulatkan badan  

dengan kedua lutut ditekuk, kedua tangan ke depan. Pada waktu akan 
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mendarat kedua kaki dijulurkan ke depan kemudian mendarat pada kedua 

kaki dengan bagian tumit lebih dahulu, kedua tangan ke depan.  

Pada prinsipnya sikap badan diudara bertujuan untuk berada selama 

mungkin diudara menjaga keseimbangan tubuh dan untuk mempersiapkan 

pendaratan. Sehubungan dengan itu diusahakan jangan sampai 

menimbulkan perlambatan dari kecepatan yang telah dicapai. Dengan 

demikian tubuh akan melayang lebih lama.   

Mendarat  adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah 

secara bersama-sama dengan lutut  dibengkokkan dan mengeper 

sehingga memungkinkan jatuhnya badan kearah depan. Seperti dikatakan 

Yusuf Adisasmita (1992 : 68) pada saat mendarat titik berat badan harus 

dibawa kemuka dengan jalan membungkukkan badan hingga lutut 

hampir merapat, dibantu pula dengan juluran tangan kemuka. Pada waktu 

mendarat ini lutut dibengkokkan sehingga memungkinkan suatu 

momentum membawa badan ke depan di atas kaki. Mendarat merupakan 

suatu gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Sikap 

mendarat pada lompat jauh baik untuk lompat jauh gaya jongkok, gaya 

menggantung maupun gaya jalan di udara adalah sama, yaitu : pada 

waktu akan mendarat kedua kaki dibawa ke depan  lurus dengan cara 

mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan 

ke depan, kemudian mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu dan 

mengeper, dengan kedua lutut ditekuk, berat badan dibawa kedepan 
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supaya tidak jatuh dibelakang, kepala ditundukkan, kedua tangan ke 

depan (Aip Syarifuddin, 1992 : 95).   

Gerakan  mendarat  dapat  disimpulkan sebagai berikut : sebelum 

kaki menyentuh pasir dengan kedua tumit, kedua kaki dalam keadaan lurus 

ke depan, maka segara diikuti ayunan kedua lengan ke depan. Gerakan 

tersebut dimaksudkan supaya secepat mungkin terjadi perpindahan posisi 

titik berat badan yang semula berada di belakang kedua kaki berpindah ke 

depan, sehingga terjadi gerakan yang arahnya sesuai dengan arah lompatan 

dengan demikian tubuh akan terdorong ke depan setelah menginjak  pasir. 

Untuk lebih jelasnya, gambar dibawah ini menunjukkan serangkaian 

gerakan lompat jauh gaya jongkok dari take-off sampai sikap mendarat. 

2.2.4 Gambar Lapangan Lompat Jauh 

 8,22 m  

            Papan tolakan 

 

1,2 m  

 Bak Pasir 3,05 m 

                            1 m 

             

Gambar 6. Lapangan Lompat Jauh sebenarnya 

Papan tolakan terbuat dari kayu atau bahan yang memiliki kekuatan 

dan permukaan yang sampai serupa dengannya, lebar papan 10 cm dan 

panjang 1,2 m dengan tebal 1,5 m yang harus terpasang timbul setinggi 8 
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m, diatas permukaan tanah dan terbenam sedalam 7 mm. Papan tolakan 

tersebut diletakkan dengan jarak 1 m dari bak pasir.Dalam penelitian ini 

lapangan lompat jauh dimodifikasi.    

 

 6  m  

            Papan tolakan  

      

1,5 m                            

                                                           Jerami            3 m 

                             1 m 

  

 

Gambar 7. Lapangan Lompat Jauh menggunakan Jerami 

Dalam penelitian ini lapangan lompat jauh dimodifikasi dari 

lapangan sebenarnya.Lompat jauh menggunakan jerami maksudnya bahwa 

lompat jauh yang biasanya dalam mendarat menggunakan bak pasir untuk 

penelitian ini peneliti menggunakan jerami untuk mendarat. Ukuran lapan 

gan juga dimodifikasi sesuai dengan kondisi sekolah. Selain itu dalam 

tumpuan menggunakan keset dari serut kelapa. 

2.2.5 Bentuk  Pembelajaran Lompat Jauh 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Langkah 1: Lompat berturut-turut melewati rintangan 
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Gambar 8. Lompat berturut-turut melewati rintangan 

a) Gunakan lari awalan pendek 

b) Mendaratlah pada tungkai depan 

c) Gunakan suatu irama lari 3 langkah 

d) Jarak 6-8 m 

e) Tinggi rintangan 30-50 cm 

Tujuan : Bertolak dari awalan pendek dan mengembangkan posisi tolak 

Langkah 2 : Lompatan tanda jauh (talemark)dari papan tolak 

   

 

 

Gambar 9. Lompatan tanda jauh (talemark)dari papan tolak 

a) Gunakan 5-7 langkah awalan. 

b) Pertahankan posisi bertolak di udara. 

c) Mendaratlah dalam posisi langkah (marka-jauh) 

d) Tinggi Bok : 15-25 cm 
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Tujuan : Membiasakan melompat dari suatu mimbar dan menambah lama 

waktu diudara. 

Langkah 3 : Lompatan mar  jauh (talemark) 

 

 

 

Gambar 10. Lompatan mar  jauh (talemark) 

a) Gunakan 5-7 langkah ancang-ancang. 

b) Pertahankan posisi bertumpu di udara 

c) Pertahankan posisi bertumpu di pasir 

d) Mendarat dalam posisi langkah (marka jauh) 

Tujuan : menekankan gerakan bertolak dan menambah waktu diudara. 

Langkah 4 : Teknik duduk pada papan tolak 

a) Gunakan 5-7 langkah awalan 

b) Tarik kaki tumpu kedepan atas ancang 

c) Pertahankan posisi bertolak 

d) Mendarat dengan kaki pararel di udara 

e) Luruskan kaki depan sebelum mendarat 

Tujuan : Mempraktekkan teknik dengan dibantu tumpuan. 

Langkah 5: Teknik melayang dari awalan pendek 
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Gambar 11. Teknik melayang dari awalan pendek 

a) Gunakan 5-7 langkah awalan 

b) Tumpuan kaki aktif dan bertolak. 

c) Pertahankan posisi tolak diudara. 

Tujuan : berlatih teknik melayang (sail technique) 

Langkah 6: rangkaian keseluruhan dengan awalan penuh 

   

 

 

Gambar 12. rangkaian keseluruhan dengan awalan penuh 

a) Lari kearah awalan dari papan tumpu. 

b) Bertolak pada tempat yang tepat (20-30 m) 

c) Teman latih member tanda tempat bertumpu. 

d) Lari awalan dari tempat ini  

e) Jangan mengubah panjang langkah pada percobaan pertama 

f) Lari awalan dari tempat star yang benar,bila perlu. 
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2.3 Media Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Media 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata dari kata “medium”yang secara harfiah berarti”perantara 

atau pengantar”.Dengan demikian,media merupakan wahana pengantar 

informasi belajar atau penyalur pesan. 

Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan  

anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan  

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti 

yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan 

yang disampaikan. Dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai 

perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik 

dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa 

yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kan bahan dapat 

dikonkretkan dengan kehadiran  tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat 

dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan demikain, anak didik lebih 

mudah mencerna bahan dari pada tanpa bantuan media. 

Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat bila 

penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal 

acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan 
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lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran. 

2.3.2 Media Sebagai Alat Bantu 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah 

suatu kenyataan yang tidak dipungkiri. Karena memang gurulah yang 

menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan 

pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak . 

Guru sadar bahwa tanpa bantuan media,maka bahan pelajaran sukar untuk 

dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran 

yang rumit atau kompeks. 

Setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang 

bervariasi yang bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pelajaran yang tidak 

memerlukan alat bantu, tetapi dilain pihak ada bahan pelajaran yang sangat 

memerlukan alat bantu berupa media pelajaran seperti globe, grafik, 

gambar, dan sebagainya. Bahan pelajaran dengan tingkat kesukaran yang 

tinggi tentu  yang sukar diproses oleh anak didik. Apabila bagi anak didik 

yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan itu. 

Anak didik cepat merasa bosan dan kelelahan tentu tidak dapat 

mereka hindari, disebabkan penjelasan guru yang sukar dicerna dan 
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dipahami. Guru yang bijaksana tentu sadar bahwa kebosanan dan 

kelelahan anak didik adalah berpangkal dari penjelasan yang diberikan 

guru bersimpang siur, tidak ada fokus masalahnya. Hal ini tentu saja harus 

dicarikan jalan keluarnya. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk 

menjelaskan suatu bahan dengan baik, apa salahnya jika menghadirkan 

media sebagai alat bantu pengajaran guru mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelum pelaksanaan pengajaran. 

Sebagai alat bantu, media mempunyai peran dalam melicinkan jalan 

menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan 

bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi 

kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu 

berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik dari pada tanpa 

bantuan media. 

Walaupun begitu, penggunaanya media sebagai alat bantu tidak 

sembarangan menurut sekehendak hati guru. Tetapi harus memperhatikan 

dan mempertimbangkan tujuan. Media yang dapat menunjang tercapainya 

tujuan pengajaran tentu lebih diperhatikan. Sedangkan media yang tidak 

menunjang tentu saja harus disingkirkan jauh-jauh untuk sementara. 

Kompetensi guru sendiri patut dijadikan perhitungkan. Apakah mampu 

atau tidak untuk mempergunakan media tersebut. Jika tidak,maka jangan 

mempergunakannya, sebab hal itu akan sia-sia. Malahan bisa 

mengacaukan jalannya proses belajar mengajar. 
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Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu dalam proses 

belajar mengajar. Dan gurulah yang mempergunakannya untuk 

membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan pengajaran. 

2.3.3 Definisi Jerami 

Jerami adalah batang padi yg sudah kering (yg padinya sudah 

dituai). Dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai alat modifikasi lompat 

jauh. Dengan menggunkan Jerami anak akan lebih termotivasi dalam 

gerakan, karena selama ini lompat jauh menggunakan bak lompat jauh 

yang terbuat dari pasir. Akan tidak membosankan sebelum pembelajaran 

anak diperkenalkan apa itu Jerami dan penggunaan Jerami. 

2.4 Kerangka berfikir 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah melalui latihan lompat jauh 

gaya jongkok dengan pendaratan menggunakan jerami siswa dapat 

bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan saling bekerja sama dalam 

menguasai tugas yang diberikan guru sesuai dengan tingkat kesulitannya, 

dalam kaitannya dengan lompat jauh, bahwa di dalam lompat jauh terdapat 

suatu rangkaian gaya dan gerak untuk mendarat diudara dengan melalui 

proses lari, menumpu,melayang dan mendarat. Ini berarti latihan lompat 

jauh gaya jongkok dengan pendaratan menggunakan jerami dapat 

meningkatkan kemampuan lompatan yang semaksimal mungkin ,siswa 

akan merasa tertarik karena jerami tidak membahayakan,selain itu siswa 

tidak merasa bosan yang selama ini mereka berfikir lompat jauh hanya 
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terpaku dengan alat seperti bak pasir, akan tetapi sekarang bisa 

dimodifikasi dengan alat yang sangat sederhana, siswa dapat menguasai 

keterampilan teknik lompat  jauh dengan media jerami dengan baik. 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap  

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi Arikunto,1998:67). Suatu hipotesis akan diterima kalau bahan-

bahan penyelidikan  membenarkan pernyataan itu dan ditolak bilamana 

kenyataan menolaknya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Dengan 

menggunakan media Jerami dapat meningkatkan penguasaan keterampilan 

lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas IV di SDN 2 Somogede, 

Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subyek Penelitian dan obyek Penelitian 

3.1.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N 

2 Somogede, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang 

berjumlah 23 siswa, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan. 

3.1.2 Obyek Penelitian 

a) Variabel bebas 

Kemampuan siswa dalam melakukan teknik lompat jauh gaya jongkok 

dengan menggunkan Jerami 

b) Variabel terikat 

Hasil keterampilan lompat jauh gaya jongkok  

3.2 Waktu dan Tempat penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 28 Mei 2012 dan 04 Juni 2012 

pada semester II tahun ajaran 2011/2012 dan dilakukan secara bertahap. 

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan 

meliputi: 
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1) Tahap perencanaan penelitian  

2) Tahap ini mencakup, penyusunan judul, penyusunan proposal 

penelitian, penyusunan instrumen penelitian, permohonan izin serta 

survei di sekolah yang direncanakan sebagai tempat penelitian. 

3) Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah 

yang meliputi, observasi, uji coba instrumen penelitian dan 

pengambilan data. 

4) Tahap penyusunan laporan penelitian  

Tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan 

laporan serta persiapan ujian. 

 
3.2.2 Tempat  Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di SD Negeri 2 Somogede 

Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. 

3.3 Desain Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini 

bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

Desain penelitian tindakan kelas secara rinci adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan  

Dalam tahap ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan,dimana, 

oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 
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2) Pelaksanaan tindakan 

Implementasi penerapan isi rancangan didalam kancah, yaitu 

mengenakan tindakan dikelas. Dalam tahap pelaksaan guru harus 

ingat dan taat pada apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, 

harus pula berlaku wajar.dengan memodifikasi selama tidak merubah 

prinsip dan hindari kekakuan. 

3) Pengamatan  

Pelaksanaan dilakukan oleh pengamat. Pengamatan dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan untuk 

member peluang kepada guru pelaksanayang berstatus juga sebagai 

pengamat.  Tujuan dilakukannya pengamatan adalah untuk 

mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan 

dijadikan landasan dalam melakukan refleksi. 

4) Refleksi 

Kegiatan yang telah dilakukan dikemukakan apa yang sudah terjadi. 

Pada bagian refleksi dilakukan analisis data mengenai proses, masalah, 

dan hambatan yang dijumpai. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi 

terhadap dampak pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan. 
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Diagram dalam siklus 

Perencanaan  

                                                               

                          Refleksi              SIKLUS I  Pelaksanaan                                                        

                                                                                                                                      

                                                      

                                               Pengamatan/Observasi  

Gambar 13. Diagram dalam siklus 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian adalah sangat 

penting, karena berhubungan dengan data yang diperoleh. Penelitian 

dilakukan dengan melakukan dua kali observasi dan dua siklus  yaitu 

siklus I dan siklus II. Hasil dari observasi akan diperoleh nilai akhir. 

3.4.1 Tes perbuatan  

Tes perbuatan yang meliputi proses gerakan dan hasil yang dicapai 

dari gerakan yang dilakukan. 

3.4.2 Teknik observasi  

Teknik observasi digunakan pada saat mengamati siswa pada 

kegiatan siklus I maupun siklus II, yaitu dengan membuat daftar atau 

lembar pengamatan terhadap siswa. Dengan begitu hasil observasi dapat 
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diperoleh apabila siswa telah mengalami tindakan.  Selain menggunakan 

lembar pengamatan untuk siswa, penelitian ini juga menggunakan lembar 

pengamatan untuk guru. Data dari metode ini nantinya akan turut  

menentukan bagaimana pelaksanaan pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok menggunakan media Jerami, apakah sudah sesuai dengan yang 

telah direncanakan atau belum. 

3.4.3 Teknik dokumentasi 

Sumber data dokumen berupa nama siswa, hasil belajar atau daftar nilai 

siswa kelas IV pada pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

menggunakan Jerami data keterampilan guru dan data aktivitas siswa 

dalam kegiatan proses pembelajaran. 

3.5  Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Intrumen Penelitian  

3.5.1.1 Metode Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:229) Observasi dilakukan saat 

tindakan sedang dilakukan. Observer menilai sesuai dengan blangko dan 

format pengamatan sebagai instrument. Observasi bukanlah sekedar 

mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan 

penilaian kedalam suatu skala yang bertingkat. 

Pada siklus I dan siklus II, alat yang digunakan sebagai pengumpul 

data adalah lembar observasi/pengamatan sebagai nilai proses dan tes 

sebagai hasil akhir. Data yang diambil dengan metode observasi ini berupa 

pelaksanaan tindakan saat pembelajaran. Dari data metode ini nantinya 
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akan turut menentukan bagaimana pelaksanaan pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok melalui media Jerami, apakah sudah sesuai dengan yang 

telah direncanakan atau belum. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti menggunakan dua jenis lembar pengamatan. Satu jenis adalah 

lembar pengamatan untuk guru, dan jenis yang kedua adalah lembar 

pengamatan untuk siswa.  

3.6 ANALISIS DATA 

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus 

diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk 

menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang 

terkumpul. 

3.6.1 Teknik analisis data 

Data dalam penelitian ini berupa data-data dalam bentuk lembar 

observasi untuk guru dan siswa, tes hasil belajar. 

1) Analisis Data Lembar Observasi 

Data observasi (pengamatan) diperoleh pada setiap tindakan untuk 

menilai pembelajaran yang dilakukan guru dan ada sikap siswa 

terhadap pembelajaran yang diberikan guru pada setiap siklus. Data 

disajikan secara deskriptif pada hasil penelitian. 
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2) Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes belajar yang dilaksanakan pada akhir pertemuan dihitung 

nilai rata-rata, kemudian dikategorikan dalam batas-batas penilaian 

yang didasarkan pada ketuntasan siswa terhadap materi pelajaran yang 

diberikan. 

3.6.1.2 Analisis Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari 

data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif ini merupakan 

data yang hanya dapat diukur secara langsung. 

Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam tahapan sebagai berikut : 

1) Pengeditan ( Editing)  

Pengeditan adalah memilih atau mengambil data yang perlu dan 

membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk memudahkan 

perhitungan dalam pengujian hipotesa.  

2) Pemberian Kode ( Coding)  

Proses pemberian kode tertentu terhadap macam dari kuesioner untuk 

kelompok ke dalam kategori yang sama.  

3) Pemberian Skor ( Scoring)  

Mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. 

Dalam penelitian ini urutan pemberian skor menggunakan skala 

Likert. Tingkatan skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

Sangat Baik (SB)  = Diberi bobot / skor 5  
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Baik (B)    = Diberi bobot / skor 4  

Cukup (C)   = Diberi bobot / skor 3  

Kurang Baik (KB) = Diberi bobot / skor 2  

Tidak Baik (TB)   = Diberi bobot / skor 1  

4) Tabulasi (Tabulating)  

Pengelompokkan data atas jawaban dengan benar dan teliti, kemudian 

dihitung dan dijumlahkan sampai berwujud dalam bentuk yang 

berguna. Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa, dengan rentan 

nilai 1 sampai 5. 

Analisis dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu : 

Nilai =      
;   

  X 100 

a) Ketuntasan Belajar Secara Individual 

P = ∑ S    
∑ S  

 x 100% 

Keterangan :P  = Persentase ketuntasan belajar 

   ∑ = Jumlah 

b) Ketuntasan Belajar Secara Klasikal. 

P = ∑    
∑

 x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan lompat jauh gaya jongkok dengan menggunakan media 

Jerami pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Somogede, Kecamatan 

Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, tahun ajaran 2011/2012. Data 

penelitian yang diperoleh adalah data hasil belajar siswa pada aspek 

afektif, kognitif, psikomotor, observasi siswa dan hasil pengamatan. Data 

penelitian ini disajikan dalam dua siklus sebagai berikut: 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012 

dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. Tahap- tahap yang dilaksanakan pada 

siklus I ini sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

menentukan pokok permasalahan dalam penelitian, membuat skenario 

pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran serta menyiapkan 

sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Pada tahap ini peneliti sudah mendata dan 

mengidentifikasi serta menganalisis apa saja yang akan dilakukan 

dalam penelitian tindakan kelas.  
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2. Pelaksanaan 

Pelaksaan penelitian tindakan kelas siklus I dilaksanakan di SD N 2 

Somogede pada tanggal 28 Mei  2012, pada kelas IV yang berjumlah 

23 siswa. 

Tahap Pelaksanaan pada siklus I ini meliputi : 

a. Kegiatan awal 

Pada tahap awal hal-hal yang dilakukan guru adalah sebagai 

berikut: 

a) Membariskan siswa menjadi empat saf 

b) Guru mengucapkan salam 

c) Guru memimpin do’a 

d) Melakukan presensi 

e) Guru mengingatkan siswa yang tidak rapi, untuk semua baju 

dimasukkan. 

f) Guru menjelaskan lompat jauh yang akan dilakukan 

g) Guru menjelaskan tujuan penggunaan jerami. 

h) Guru menjelaskan media yang akan dilakukan dalam lompat 

jauh adalah jerami. 

i) Guru memberi motivasi kepada siswa bahwa lompat jauh itu 

tidak sulit. 

j) Guru menjelaskan bagaimana lompat jauh gaya jongkok 

dengan menggunakan jerami 
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b.  Kegiatan inti 

a) Guru membagi siswa menjadi dua putra dan putri 

b) Guru menjelaskan lompat jauh gaya jongkok 

c) Guru menjelaskan lompat jauh gaya jongkok menggunakan 

jerami 

d) Guru menjelaskan serta memberikan contoh bagaimana 

melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

e) Guru menjelaskan jenis gaya dalam lompat jauh 

f) Siswa melakukan lompat jauh dengan menggunakan jerami 

g) Guru mengawasi dan memberitahu bila ada gerakan yang 

belum benar. 

c. Kegiatan akhir 

a) Guru memimpin melakukan gerakan pendinginan melakukan 

tanya jawab 

b) Guru mengarahkan siswa untuk mencuci tangan kemudian 

istirahat 

3. Pengamatan/observasi siklus I 

Dalam melaksanakan observasi peneliti dibantu oleh dua orang 

observer yang terdiri dari pengamat 1 Bpk Subur Sumardiyatno, 

pengamat 2 Bpk Agus Sulaiman, kedua observer tersebut melakukan 

pengamatan dengan mencatat dan mendokumentasikan hal-hal yang 

terjadi selama tindakan berlangsung.  Hasil penelitian pada siklus I 

adalah sebagai berikut : 
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a) Hasil pengamatan keterampilan guru dalam mengajar 

Lembar observasi ini berfungsi sebagai panduan pengamatan 

terhadap keterampilan guru dalam mengajar selama proses pembelajaran 

berlangsung dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran, cara melakukan 

evaluasi dan lain sebagainya. 

Tabel  1. Hasil observasi untuk Guru 

No Aspek Kemampuan 
Penilaian Rata-

rata 
P1 P2  

1 Kemampuan guru dalam menyusun RPP yang 
sesuai dengan penelitian dan pembelajaran 

4 3 3,5 

2 Persiapan pembelajaran yang dilakukan guru 3 3 3 
3 Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 4 4 4 
4 Kemampuan guru dalam menjelaskan 

pembelajaran  
4 3 3,5 

5 Kemampuan guru dalam memberikan contoh 
gerakan 

3 3 3 

6 Kemampuan guru dalam memberikan motivasi 
siswa dalam bermain 

3 3 3 

7 Variasi guru dalam mengajar 3 3 3 
8 Pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran 
3 3 3 

9 Kemampuan guru dalam melakukan diskusi 
terhadap siswa 

3 2 2,5 

10 Kemampuan guru dalam menutup pelajaran 3 3 3 
Jumlah 33 30 31,5 

Perolehan skor kemampuan guru dalam mengajar dari hasil 

pengamatan yang diberikan kedua tim ahli pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

Perolehan skor yang diberikan pengamat 1 dan pengamat 2 kriteria 

keberhasilan pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut : 
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Kriteria Keberhasilan =   
   

  100% 

Pengamat 1  :    100%    = 66% 

Pengamat 2  :    100%   = 60% 

Skor rata-rata  :  ,   100%  = 63% 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kedua observer 

pada siklus I, pengamat 1 memberikan nilai 33, dapat dinyatakan sudah 

mencapai standar klasikal minimum yang telah di tentukan sehingga dapat 

dinyatakan keterampilan guru selama proses pembelajaran berlangsung 

dinyatakan sudah berhasil yaitu mencapai 66% dengan kriteria baik, 

sedangkan standar klasikal minimum 60%. Namun perolehan skor yang 

diperoleh masih sangat minimum sehingga masih perlu adanya 

peningkatan. Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat 2 

memberikan nilai 30, dapat dinyatakan belum mencapai standar klasikal 

minimum yang telah di tentukan sehingga dapat dinyatakan keterampilan 

guru selama proses pembelajaran berlangsung dinyatakan belum berhasil 

yaitu mencapai 60% dengan kriteria cukup sehingga tingkat keberhasilan 

belum tercapai, sedangkan standar klasikal minimum 60%.  

Nilai skor rata-rata 31,5 atau sebanyak 63%. Kedua observer 

menyatakan bahwa proses pembelajaran yang diberikan guru sudah baik 

yaitu dengan nilai rata-rata 31,5 atau sebanyak 63%.  

 



40 
 

 
 

b) Hasil pengamatan keterampilan siswa 

Tabel  2.  Hasil observasi untuk  Siswa 

No Aspek- Aspek Yang Diamati 
Penilaian  Rata-

Rata P1 P2 
a. Aspek Kognitif    

1 Memahami pengertian lompat jauh 3 4 3,5 

2 
Kemampuan siswa dalam bertanya dan 
menjawab pertanyaan 

4 4 4 

3 Memahami lompat jauh gaya jongkok 4 3 3,5 

4 Dapat berfikir berpengalaman dari kesalahan 4 4 4 

b. Aspek Afektif    

1 
Mendengarkan dan memahami materi yang 
disampaikan guru 

4 3 3,5 

2 
Aktif dan semangat dalam mengikuti 
pembelajaran 

4 4 4 

3 Dapat bekerjasama dengan teman 3 4 3,5 

4 Percaya diri dalam pembelajaran 4 4 4 

c. Aspek Psikomotor    

1 
Dapat menirukan gerakan yang dicontohkan 
oleh guru 

4 4 4 

2 
Dapat melakukan gerakan lompat jauh gaya 
jongkok menggunakan Jerami 

4 3 3,5 

3 
Dapat melakukan tes evaluasi lompat jauh 
gaya jongkok menggunakan Jerami 

3 4 3.5 

4 
Aktif bermain selama pembelajaran 
berlangsung 

4 5 4,5 

JUMLAH SKOR 45 46 45,5 
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Kriteria Keberhasilan =   
   

  100% 

Pengamat 1  :     100%  =  75% 

Pengamat 2  :     100%  = 77 % 

Skor rata-rata  :   ,   100%  = 76% 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kedua observer 

pada siklus I, pengamat 1 memberikan nilai 45, dapat dinyatakan sudah 

mencapai standar klasikal minimum yang telah di tentukan sehingga dapat 

dinyatakan keterampilan siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dinyatakan sudah berhasil yaitu mencapai 75% dengan kriteria baik. 

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat 2 memberikan 

nilai 46, dapat dinyatakan keterampilan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dinyatakan sudah berhasil yaitu mencapai 77%. 

Nilai skor rata-rata 45,5 atau sebanyak 76%. Kedua observer 

menyatakan bahwa proses pembelajaran sudah baik.Hal ini dapat dilihat 

dari keaktifan siswa dalam mengikuti jalanya proses pembelajaran lompat 

jauh gaya jongkok menggunakan media Jerami. Siswa terlihat antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Hasil Penilaian lompat jauh (persiapan, awalan, tumpuan/tolakan, 

melayang, mendarat) Siswa pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi   :  85 

Nilai terendah    :  56 

Nilai Rata-rata   :  73 
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Jumlah siswa tuntas   :  14 

Jumlah siswa belum tuntas :  9 

Tabel  3. Hasil Unjuk Kerja lompat jauh (persiapan, awalan, tumpuan/tolakan, 
melayang, mendarat) Siswa pada siklus I 

Kriteria Siklus I KeteranganFrekuensi Persentase 
Sangat baik 9 39% T 
Baik  5 22% T 
Cukup  6 26% BT 
Kurang  1 4% BT 
Sangat kurang 2 9% BT 

Jumlah  23 100%  
 

Dari tabel unjuk kerja lompat jauh (persiapan, awalan, 

tumpuan/tolakan, melayang, mendarat) Siswa pada siklus I diketahui 

bahwa taraf keberhasilan siswa adalah nilai yang telah memenuhi KKM ( 

nilai 70 ) adalah 14 siswa atau sebanyak 61% dan yang masih di bawah 

KKM adalah 9 siswa atau sebanyak 39%. 

4. Refleksi 

Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung diperoleh informasi 

dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat adalah sebagai 

berikut : 

1) Dalam menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran kurang sehingga 

dalam menentukan alokasi waktu menjadi kurang tepat. 

2) Guru kurang mampu memberi motifasi pada siswanya, sehingga siswa 

cenderung bermain semaunya sendiri dan kurang semangat. 
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3) Guru kurang baik dalam menyampaikan materi pembelajaran dan 

kurang memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

4) Guru kurang mampu mengkondisikan kelas dengan baik, sehingga 

siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. 

5) Guru kurang mampu menutup pembelajaran dengan baik, sehingga 

siswa cenderung membubarkan sendiri. 

6) Siswa kurang memahami lompat jauh gaya jongkok dengan benar. 

4.1.2 Kelemahan Siklus I 

a. Persiapan sarana dan prasarana kurang 

b. Siswa lebih menyukai permainan 

c. Siswa kurang memahami materi lompat jauh 

d. Siswa merasa takut dalam melompat 

e. Ada dua siswa yang memiliki berat badan lebih, mereka merasa takut 

dan menangis. 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Penelitian pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2012 dengan 

alokasi waktu 3 x 35 menit. Tahap- tahap yang dilaksanakan pada siklus II 

ini sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

 Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I maka peneliti menyusun 

Rencana Pembelajaran II. Pada siklus II guru harus lebih 

mengoptimalkan pembelajaran agar siswa lebih termotivasi. Guru juga 

harus lebih matang dalam mempersiapkan materi yang akan diajarkan, 
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agar saat pembelajaran siswa dapat menerima dan memahami materi 

dengan mudah serta guru harus mampu menguasai kelas.  Tahap 

perencanaan tersebut meliputi : menyusun rencana pembelajaran II, 

membuat skenario pembelajaran, serta menyiapkan sarana dan 

prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran II. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksaan penelitian tindakan kelas siklus II dilaksanakan di SD N 2 

Somogede pada tanggal 04 Juni 2012, pada kelas IV yang berjumlah 

23 siswa. 

Tahap Pelaksanaan pada siklus II ini meliputi : 

a. Kegiatan awal 

Pada tahap awal hal-hal yang dilakukan guru adalah sebagai 

berikut: 

a) Membariskan siswa menjadi empat saf 

b) Guru mengucapkan salam 

c) Guru memimpin do’a 

d) Melakukan presensi 

e) Guru mengingatkan siswa yang tidak rapi, untuk semua baju 

dimasukkan. 

f) Guru menjelaskan tujuan penggunaan jerami. 

g) Guru menjelaskan media yang akan dilakukan dalam lompat 

jauh adalah jerami. 
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h) Guru memberi motivasi kepada siswa bahwa lompat jauh itu 

tidak sulit. 

i) Siswa yang mempunyai berat badan lebih diberi perhatian 

lebih, sehingga siswa lebih percaya diri. 

j) Guru menjelaskan bagaimana lompat jauh gaya jongkok 

dengan menggunakan jerami. 

b.  Kegiatan inti 

a) Guru membagi siswa menjadi dua putra dan putri 

b) Guru menjelaskan lompat jauh gaya jongkok 

c) Guru menjelaskan lompat jauh gaya jongkok menggunakan 

jerami 

d) Guru menjelaskan serta memberikan contoh bagaimana 

melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

e) Guru menjelaskan jenis gaya dalam lompat jauh 

f) Siswa melakukan lompat jauh dengan menggunakan jerami 

g) Guru mengawasi dan member tahu bila ada gerakan yang 

belum benar. 

c. Kegiatan akhir 

a) Guru memimpin melakukan gerakan pendinginan melakukan 

tanya jawab 

b) Guru mengarahkan siswa untuk mencuci tangan kemudian 

istirahat. 
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c. Pengamatan/observasi siklus II 

Dalam melaksanakan observasi peneliti dibantu oleh dua orang 

observer yang melakukan pengamatan dengan mencatat dan 

mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan 

berlangsung. Hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut : 

a) Hasil pengamatan keterampilan guru dalam mengajar 

Lembar observasi ini berfungsi sebagai panduan pengamatan 

terhadap keterampilan guru dalam mengajar selama proses pembelajaran 

berlangsung dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran, cara melakukan 

evaluasi dan lain sebagainya. 

Tabel  4. Hasil observasi untuk Guru 

No Aspek Kemampuan 
Penilaian Rata-

rata 
P1 P2  

1 Kemampuan guru dalam menyusun RPP yang 
sesuai dengan penelitian dan pembelajaran 

4 4 4 

2 Persiapan pembelajaran yang dilakukan guru 4 3 3,5 
3 Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 5 5 5 
4 Kemampuan guru dalam menjelaskan 

pembelajaran  
4 4 4 

5 Kemampuan guru dalam memberikan contoh 
gerakan 

4 4 4 

6 Kemampuan guru dalam memberikan motivasi 
siswa dalam bermain 

5 4 4,5 

7 Variasi guru dalam mengajar 3 4 3,5 
8 Pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran 
4 4 4 

9 Kemampuan guru dalam melakukan diskusi 
terhadap siswa 

3 5 4 

10 Kemampuan guru dalam menutup pelajaran 4 5 4,5 
Jumlah 40 42 41 
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Perolehan skor kemampuan guru dalam mengajar dari hasil 

pengamatan yang diberikan kedua tim ahli pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

Perolehan skor yang diberikan pengamat 1 dan pengamat 2 kriteria 

keberhasilan pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut : 

Kriteria Keberhasilan =   
   

  100% 

Pengamat 1  :    100%    = 80% 

Pengamat 2 :    100%   = 84% 

Skor rata-rata  :    100%              = 82% 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kedua observer 

pada siklus II, pengamat 1 memberikan nilai 40, dapat dinyatakan sudah 

mencapai standar klasikal minimum yang telah di tentukan sehingga dapat 

dinyatakan keterampilan guru selama proses pembelajaran berlangsung 

dinyatakan sudah berhasil yaitu mencapai 80% dengan kriteria baik. 

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat 2 memberikan 

nilai 42, dapat dinyatakan sudah mencapai standar klasikal minimum yang 

telah di tentukan sehingga dapat dinyatakan keterampilan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung dinyatakan sudah berhasil yaitu 

mencapai 84% dengan kriteria sangat baik. Nilai skor rata-rata 41 atau 

sebanyak 82%.  
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b) Hasil pengamatan keterampilan siswa 

Tabel  5. Hasil observasi untuk Siswa 

No Aspek- Aspek Yang Diamati 
Penilaian  Rata-

Rata P1 P2 
a. Aspek Kognitif    

1 Memahami pengertian lompat jauh 4 5 4,5 

2 
Kemampuan siswa dalam bertanya dan 
menjawab pertanyaan 

5 5 5 

3 Memahami lompat jauh gaya jongkok 4 4 4 

4 Dapat berfikir berpengalaman dari kesalahan 4 4 4 

b. Aspek Afektif    

1 
Mendengarkan dan memahami materi yang 
disampaikan guru 

5 5 5 

2 
Aktif dan semangat dalam mengikuti 
pembelajaran 

4 5 4,5 

3 Dapat bekerjasama dengan teman 4 4 4 

4 Percaya diri dalam pembelajaran 5 5 5 

c. Aspek Psikomotor    

1 
Dapat menirukan gerakan yang dicontohkan 
oleh guru 

4 5 4,5 

2 
Dapat melakukan gerakan lompat jauh gaya 
jongkok menggunakan Jerami 

4 5 4,5 

3 
Dapat melakukan tes evaluasi lompat jauh 
gaya jongkok menggunakan Jerami 

4 4 4 

4 
Aktif bermain selama pembelajaran 
berlangsung 

5 5 5 

JUMLAH SKOR 48 56 54 
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Kriteria Keberhasilan =   
   

  100% 

Pengamat 1  :     100%  = 80% 

Pengamat 2  :     100%  =  93.33% 

Skor rata-rata  :     100%  =  90% 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kedua observer 

pada siklus II, pengamat 1 memberikan nilai 48 dapat dinyatakan sudah 

mencapai standar klasikal minimum yang telah di tentukan sehingga dapat 

dinyatakan keterampilan siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dinyatakan sudah berhasil yaitu mencapai 80% dengan kriteria baik. 

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat 2 memberikan 

nilai 56, dapat dinyatakan sudah mencapai standar klasikal minimum yang 

telah di tentukan sehingga dapat dinyatakan keterampilan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung dinyatakan sudah berhasil yaitu 

mencapai 93,33% dengan kriteria sangat baik. Nilai skor rata-rata 54 atau 

sebanyak 90%.  

Hasil Penilaian lompat jauh (persiapan, awalan, tumpuan/tolakan, 

melayang, mendarat) Siswa pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi   :  91 

Nilai terendah    :  61 

Nilai Rata-rata   :  79 

Jumlah siswa tuntas   :  21 

Jumlah siswa belum tuntas :  2 
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Tabel  6. Hasil Unjuk Kerja lompat jauh (persiapan, awalan, tumpuan/tolakan, 
melayang, mendarat) Siswa pada siklus II 

Kriteria Siklus II KeteranganFrekuensi Persentase 
Sangat baik 15 65% T 
Baik  6 26% T 
Cukup  1 4% BT 
Kurang  1 4% BT 
Sangat kurang 0 0 - 

Jumlah  23 100%  
 

Dari tabel unjuk kerja lompat jauh (persiapan, awalan, 

tumpuan/tolakan, melayang, mendarat) Siswa pada siklus II diketahui 

bahwa taraf keberhasilan siswa adalah nilai yang telah memenuhi KKM  

( nilai 70 ) adalah 21 siswa atau sebanyak 91% dan yang masih di bawah 

KKM adalah 2 siswa atau sebanyak 9%. 

d. Refleksi 

Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung diperoleh informasi 

dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat adalah sebagai 

berikut : 

1) Selama proses pembelajaran guru telah melaksanakan pembelajaran 

dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek masih belum sempurna, 

tetapi prosentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup 

besar dan terjadi peningkatan. 

2) Guru lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran sehingga 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan lebih aktif dan maksimal. 

3) Siswa sudah aktif dan bekerja sama dengan teman, aktif bertanya. 
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4) Dua siswa yang memiliki berat badan lebih, sudah mengalami 

perbaikan dalam melakukan gerakan. 

4.1. Pembahasan 

Berdasarkan pada refleksi dan analisis dari data yang terkumpul 

maka hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa pada akhir siklus 

terjadi peningkatan mutu pembelajaran. Hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

4.1.1 Hasil observasi keterlaksanaan lompat jauh gaya jongkok 

menggunakan media Jerami yang dilakukan oleh guru 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas guru selama proses 

pembelajaran telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal ini 

terlihat dari antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan.  Peningkatan hasil pembelajaran 

menunjukkan seberapa besar peran guru dalam mengelola pembelajaran. 

Dapat dikatakan guru berhasil dalam meningkatkan pembelajaran lompat 

jauh gaya jongkok menggunakan Jerami. Peningkatan dapat dilihat pada 

penilaian yang diberikan oleh pengamat pada setiap siklusnya melalui 

observasi pada pembelajaran yang berlangsung. Pada siklus I diperoleh 

nilai rata-rata dari kedua pengamat yaitu 31,5 atau sebanyak 63% dengan 

kriteria pembelajaran berlangsung baik. Pada siklus II diperoleh nilai rata-

rata dari kedua pengamat yaitu 41 atau sebanyak 82% dengan kriteria 

pembelajaran berlangsung sangat baik. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa pada siklus yang kedua mengalami peningkatan sehingga dapat 
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diperoleh nilai rata-rata dari kedua pengamat yaitu 45,5 atau sebanyak 

76% dengan kriteria pembelajaran berlangsung baik. Pada siklus II 

diperoleh nilai rata-rata dari kedua pengamat yaitu 54 atau sebanyak  90% 

dengan kriteria pembelajaran berlangsung sangat baik. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus yang kedua mengalami peningkatan 

sehingga dapat mencapai standar klasikal minimal yang telah ditentukan. 

Peningkatan antara siklus pertama ke siklus yang kedua sebesar 14%. 

Hasil pengamatan aktifitas siswa dalam pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok menggunakan Jerami secara keseluruhan bahwa siklus yang 

kedua menunjukkan adanya peningkatan yang baik, dengan peningkatan 

tersebut sehingga pada siklus yang kedua telah mencapai batas minimal 

berdasarkan standar klasikal yang telah di tentukan.  

Berikut ini dapat dilihat pada grafik 1 adanya peningkatan aktifitas  

siswa dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok menggunakan Jerami 

selama dua siklus : 
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belajar siswa telah mencapai standar klasikal yang diharapkan sehingga 

tidak perlu ada perbaikan pada tahap yang selanjutnya. 

Tabel 4.7 Statistika rata-rata ketuntasan klasikal siklus I dan Siklus II 

Uraian Siswa 
Tuntas 

Siswa 
belum 
tuntas 

Prosentase 
siswa tuntas 

Prosentase 
siswa belum 

tuntas 
Siklus I 14 9 61% 39% 

Siklus II 21 2 91% 9% 

 

Berikut ini grafik statistika rata-rata ketuntasan klasikal siklus yang 

pertama dengan siklus yang kedua : 

Grafik 2. statistika rata-rata ketuntasan klasikal siklus I dan Siklus II 
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4.1.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Dengan menggunakan media Jerami, kualitas siswa dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok meningkat. Teruji dengan 

tercapainya indikator yang telah ditetapkan. Jadi hipotesis yang berbunyi: 

Dengan menggunakan media Jerami dapat meningkatkan penguasaan 

keterampilan lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas IV di SDN 2 

Somogede, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo diterima. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

diperoleh simpulan bahwa proses pembelajaran menggunakan media 

Jerami dan motivasi siswa teruji efektif meningkatkan keterampilan 

lompat jauh gaya jongkok siswa kelas IV SD Negeri Somogede, 

Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo mengenai pembelajaran 

lompat jauh Gaya Jongkok. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan penyusun sehubungan dengan hasil 

penelitian ini, antara lain adalah: 

1) Bagi guru, perlu adanya inovasi dan kreatifitas dalam penyampaian 

materi didalam proses pembelajaran. 

2) Bagi siswa, setelah mengikuti pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

menggunakan Jerami, diharapkan lebih berminat untuk mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya cabang lompat. 

3) Bagi sekolah, agar memperbaharui sarana dan prasarana berikut alat 

alat olahraga sehingga semua siswa dapat mempergunakan fasilitas 

olahraga. 

4) Perlu diadakanya penelitian sejenis pada materi pembelajaran lain 

dengan memperhatikan faktor-faktor dalam proses pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 

SILABUS PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 
Sekolah :  SD NEGERI 2 SOMOGEDE          

Kelas :  IV 

Mata Pelajaran :  Penjasorkes 

Semester :  2 (DUA) 

Standar Kompetensi  :  6. Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang  terkandung di 
dalamnya. 

Kompetensi Dasar 

 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 

 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

6.3 Mempraktikkan 
variasi gerak dasar ke 
dalam modifikasi 
atletik, serta nilai 
semangat, 
seportivitas, percaya 
diri dan kejujuran. 

Lompat Jauh 

 

Lompat Jauh 
Gaya Jongkok 

Melakukan gerakan: 

• Persiapan 
• Awalan 
• Tolakan/tumpuan 
• Melayang 
• mendarat 

Test 
pengamatan 

dan test 
praktik 

 

Test 
ketrampilan 

Test praktik 

Test 
demostrasi 

 

Lakukanlah 
tahapan 
lompat jauh 
gaya 
jongkok 

 

3 x 35 
menit  

 

Buku 
Penjasorkes 
SD IV 
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Lampiran 2 

SEKOLAH DASAR 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Tahun Pelajaran : 2011-2012 

                   SIKLUS ( I ) 

Sekolah   : SD Negeri 2 Somogede 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : IV ( Empat )/ I I (dua) 

Pertemuan ke   : 8 ( Delapan ) 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit 

Standar Kompetensi: 6. Mempraktikkan   berbagai  variasi gerak dasar ke dalam 
permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya. 

Kompetensi Dasar: 6.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang 
dimodifikasi, serta nilai semangat, sportivitas, kerjasama, percaya diri dan 
kejujuran**) 

Indikator:   
     Gerakan lari dan lompat 

I. Tujuan Pembelajaran:  

a) Siswa dapat melakukan dan memahami teknik lompat iauh gaya jongkok 

b) Siswa dapat melakukan teknik lompat jauh gaya jongkok serta dapat 

bekerjasama dan menjunjung tinggi sportivitas. 

c) Siswa dapat menjelaskan teknik lompat jauh gaya jongkok yang benar. 

II. Materi Ajar (Materi Pokok): 

- Atletik [ lompat jauh] 
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Lanjutan lampiran 2 

 

III. Metode Pembelajaran: 

a) Ceramah 

b) Demonstrasi 

c) Praktek 

d) Latihan  

e) Tanya jawab 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal: 

a. Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

b. Mengecek kehadiran siswa 

c. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

d. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

e. Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

A. Kegiatan Inti: 

Pertemuan I 

a. Persiapan 

- Berdiri tegak,pandangan kedepan 

- Ambil ancang-ancang untuk mengambil awalan 

b. Awalan 

- Posisi tangan didepan,salah satu kaki dibelakang dengan ditekuk 

sedikit,kaki yang depan tekuk rata-rata air. 
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Lanjutan lampiran 2 

 

- Posisi kaki yang dibelakang berganti tekuk sedikit.kaki depan 

tekuk. 

- Tarik  kaki belakang,posisi kaki depan tekuk dan siap melakukan 

langkah 

c. Tolakan/Tumpuan 

- Ayun kaki depan dan belakang kuat 

- Posisi kaki ditekuk dengan melangkah,menempel dipantat 

kemudian siap lompat 

d. Melayang 

- Badan tetap tegak keatas dan vertical 

- Posisi menolak(take off)Tungkai bebas dipertahankan 

- Tungkai tolakan mengikuti selama waktu melayang 

- Tungkai tumpuan dibengkokkan dan ditarik kedepan dan keatas 

mendekati akhir gerak melayang 

- Baik tungkai bebas maupun tungkai tumpu diluruskan kedepan 

untuk mendarat 

e. Pendaratan 

- Kedua tungkai hampir sepenuhnya diluruskan 

- Togok dibengkokkan ke depan 

- Kedua lengan ditarik kebelakang 
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Lampiran 3 

SEKOLAH DASAR 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Tahun Pelajaran : 2011-2012 

                   SIKLUS ( I ) 

Sekolah   : SD Negeri 2 Somogede 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : IV ( Empat )/ I I (dua) 

Pertemuan ke   : 8 ( Delapan ) 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit 

Standar Kompetensi: 6. Mempraktikkan   berbagai  variasi gerak dasar ke dalam 
permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya. 

Kompetensi Dasar: 6.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang 
dimodifikasi, serta nilai semangat, sportivitas, kerjasama, percaya diri dan 
kejujuran**) 

Indikator:   
      Gerakan lari dan lompat 

Tujuan Pembelajaran 

a) Siswa dapat melakukan dan memahami teknik lompat iauh gaya jongkok 

b) Siswa dapat melakukan teknik lompat jauh gaya jongkok serta dapat 

bekerjasama dan menjunjung tinggi sportivitas. 

c) Siswa dapat menjelaskan teknik lompat jauh gaya jongkok yang benar. 

Materi Ajar (Materi Pokok): 

      Atletik [ lompat jauh] 
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Lanjutan lampiran 2 

 

Metode Pembelajaran: 

a) Ceramah 

b) Demonstrasi 

c) Praktek 

d) Latihan  

e) Tanya jawab 

Langkah-langkah Pembelajaran 

B. Kegiatan Awal: 

a. Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

b. Mengecek kehadiran siswa 

c. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

d. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

e. Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

C. Kegiatan Inti: 

Pertemuan I 

a. Persiapan 

- Berdiri tegak,pandangan kedepan 

- Ambil ancang-ancang untuk mengambil awalan 

b. Awalan 

- Posisi tangan didepan,salah satu kaki dibelakang dengan ditekuk 

sedikit,kaki yang depan tekuk rata-rata air. 
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Lanjutan lampiran 2 

 

- Posisi kaki yang dibelakang berganti tekuk sedikit.kaki depan 

tekuk. 

- Tarik  kaki belakang,posisi kaki depan tekuk dan siap melakukan 

langkah 

c. Tolakan/Tumpuan 

- Ayun kaki depan dan belakang kuat 

- Posisi kaki ditekuk dengan melangkah,menempel dipantat 

kemudian siap lompat 

d. Melayang 

- Badan tetap tegak keatas dan vertical 

- Posisi menolak(take off)Tungkai bebas dipertahankan 

- Tungkai tolakan mengikuti selama waktu melayang 

- Tungkai tumpuan dibengkokkan dan ditarik kedepan dan keatas 

mendekati akhir gerak melayang 

- Baik tungkai bebas maupun tungkai tumpu diluruskan kedepan 

untuk mendarat 

e. Pendaratan 

- Kedua tungkai hampir sepenuhnya diluruskan 

- Togok dibengkokkan ke depan 

- Kedua lengan ditarik kebelakang 
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Lampiran 4 

HASIL UNJUK KERJA  
LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK  SIKLUS I 

 
No Nama Skor  Nilai Kriteria Ket 

1. Abdul Haerulloh 55 69 Cukup  
2. Aldiyanto 61 76 Sangat Baik  
3. Nur Fahami 49 61 Kurang  
4. Sandy Prasetyo 63 79 Sangat Baik  
5. Agil Kurnia 65 81 Sangat Baik  
6. Ahmad Safingi 57 71 Baik  
7. Amita Fatmawati 60 75 Baik  
8. Amry Nurfaizi 58 73 Baik  
9. Istiharoh 46 58 Sangat Kurang  
10. Istiqomah 45 56 Sangat Kurang  
11. Nur Halimah 53 66 Cukup   
12. Tri Widayat 63 79 Sangat Baik   
13. Utik Bihusnah 60 75 Baik   

14. Ade Fara 
Pramadani 

62 78 Sangat Baik  

15. Aldi Karohman 68 85 Sangat Baik  
16. Ashar Aiman 61 76 Sangat Baik  
17. Imron Hamzah 60 75 Baik   
18. Ika Febriyana 55 69 Cukup   
19. Nur Husnina 54 68 Cukup   
20. Sani Rohayati 66 83 Sangat Baik   
21. Selly Hafidayani 65 81 Sangat Baik  
22. Sukma Dita 

Apriliya 
56 70 Cukup   

23. Nuria Indriyani 56 70 Cukup   
Jumlah  1338 1674   

Rata-rata 58 73   
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Lanjutan lampiran 4 

 

Cara penilaian:    

KKM = 7,0 

Nilai  = Jumlah skor   x 100 

  80 

NO RENTANG NILAI KRITERIA JUMLAH 
SISWA 

PROSENTASE

1 ≥ 76 Sangat baik 9 39% 

2 71 – 75 Baik  5 22% 

3 66 – 70   Cukup  6 26% 

4 61 – 65  Kurang  1 4% 
5 ≤ 60 Sangat kurang 2 9% 
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Lampiran 5 
 
 

HASIL UNJUK KERJA  
LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK  SIKLUS II 

 
No Nama Skor  Nilai Kriteria Ket 

1. Abdul Haerulloh 59 74 Baik T 
2. Aldiyanto 64 80 Sangat Baik T 
3. Nur Fahami 55 69 Cukup  BT 
4. Sandy Prasetyo 68 85 Sangat Baik T 
5. Agil Kurnia 70 88 Sangat Baik T 
6. Ahmad Safingi 64 80 Sangat Baik T 
7. Amita Fatmawati 66 83 Sangat Baik T 
8. Amry Nurfaizi 64 80 Sangat Baik T 
9. Istiharoh 49 61 Kurang  BT 
10. Istiqomah 58 73 Baik  T 
11. Nur Halimah 60 75 Baik  T 
12. Tri Widayat 67 84 Sangat Baik T 
13. Utik Bihusnah 60 75 Baik T 

14. Ade Fara Pramadani 63 79 Sangat Baik T 
15. Aldi Karohman 72 90 Sangat Baik T 
16. Ashar Aiman 66 83 Sangat Baik T 
17. Imron Hamzah 60 75 Baik T 
18. Ika Febriyana 65 81 Sangat Baik T 
19. Nur Husnina 60 75 Baik  T 
20. Sani Rohayati 73 91 Sangat Baik T 
21. Selly Hafidayani 69 86 Sangat Baik T 
22. Sukma Dita Apriliya 65 81 Sangat Baik T 
23. Nuria Indriyani 62 78 Sangat Baik T 

Jumlah  1459 1826   
Rata-rata 63,43 79,36   
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Lanjutan lampiran 5 

 

Cara penilaian:    

KKM = 7,0 

Nilai  = Jumlah skor   x 100 

  80 

NO RENTANG NILAI KRITERIA JUMLAH 
SISWA 

PROSENTASE

1 ≥ 76 Sangat baik 15 65,21% 

2 71 – 75 Baik  6 26,08% 

3 66 – 70   Cukup  1 4,34% 

4 61 – 65  Kurang  1 4,34% 
5 ≤ 60 Sangat kurang 0 0 
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Lampiran 6 

 

 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU 

 
NAMA SEKOLAH  :  SD N 2 Somogede 

MATA PELAJARAN  :  Penjasorkes  

TEMA    :  Lompat jauh 

KELAS/SEMESTER  :  IV/2 

HARI, TANGGAL  :  Senin, 28 Mei 2012 

NAMA GURU  :  Dwi Hanifah 

PELAKSANAAN  :  Siklus I 

 
Isilah tabel observasi dibawah ini menggunakan angka dengan rentan 1-5 pada 

kolom yang sudah disediakan sesuai dengan kriteria penilaian dibawah ini. 

No Aspek Kemampuan 
Penilaian Rata-

rata 
P1 P2  

1 Kemampuan guru dalam menyusun RPP yang 
sesuai dengan penelitian dan pembelajaran 

4 5 4,5 

2 Persiapan pembelajaran yang dilakukan guru 5 5 5 
3 Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 5 4  
4 Kemampuan guru dalam menjelaskan 

pembelajaran  
4 4 4 

5 Kemampuan guru dalam memberikan contoh 
gerakan 

4 3 3,5 

6 Kemampuan guru dalam memberikan motivasi 
siswa dalam bermain 

5 5 5 

7 Variasi guru dalam mengajar 4 4 4 
8 Pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran 
4 3 3,5 

9 Kemampuan guru dalam melakukan diskusi 
terhadap siswa 

4 4 4 

10 Kemampuan guru dalam menutup pelajaran 5 5 5 
Jumlah 44 42 38,5 
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Lanjutan lampiran 6 

 

 

Kriteria penilaian 

a. Tidak Baik 

b. Kurang Baik 

c. Cukup 

d. Baik 

e. Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

Lampiran 7 

 

 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU 

 
NAMA SEKOLAH  :  SD N 2 Somogede 

MATA PELAJARAN  :  Penjasorkes  

TEMA    :  Lompat jauh 

KELAS/SEMESTER  :  IV/2 

HARI, TANGGAL  :  Senin, 04 Juni 2012 

NAMA GURU  :  Dwi Hanifah 

PELAKSANAAN  :  Siklus II 

 
Isilah tabel observasi dibawah ini menggunakan angka dengan rentan 1-5 pada 

kolom yang sudah disediakan sesuai dengan kriteria penilaian dibawah ini. 

No Aspek Kemampuan 
Penilaian Rata-

rata 
P1 P2  

1 Kemampuan guru dalam menyusun RPP yang 
sesuai dengan penelitian dan pembelajaran 

4 4 4 

2 Persiapan pembelajaran yang dilakukan guru 5 4 4,5 
3 Kemampuan guru dalam membuka pelajaran 4 4 4 
4 Kemampuan guru dalam menjelaskan pembelajaran 5 5 5 
5 Kemampuan guru dalam memberikan contoh 

gerakan 
5 5 5 

6 Kemampuan guru dalam memberikan motivasi 
siswa dalam bermain 

4 5 4,5 

7 Variasi guru dalam mengajar 5 3 4 
8 Pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran 4 5 4,5 
9 Kemampuan guru dalam melakukan diskusi 

terhadap siswa 
4 4 4 

10 Kemampuan guru dalam menutup pelajaran 5 5 5 
Jumlah 45 44 44,5 
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Lanjutan lampiran 7 

 

 

Kriteria penilaian 

a. Tidak Baik 

b. Kurang Baik 

c. Cukup 

d. Baik 

e. Sangat Baik 
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Lampiran 8 

 

 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA 

 
NAMA SEKOLAH  :  SD N 2 Somogede 

MATA PELAJARAN  :  Penjasorkes  

TEMA    :  Lompat jauh 

KELAS/SEMESTER  :  IV/2 

HARI, TANGGAL  :  Senin, 28 Mei 2012 

NAMA GURU  :  Dwi Hanifah 

PELAKSANAAN  :  Siklus I 

 
Isilah tabel observasi dibawah ini menggunakan tanda centang ( √ ) pada kolom 

yang sudah disediakan sesuai dengan kriteria penilaian dibawah ini. 

No Aspek Kemempuan Skala Penilaian 

1 2 3 4 5

 a. Aspek Kognitif      

1 Memahami pengertian lompat jauh   √   

2 Kemampuan siswa bertanya, menjawab 

beragumentasi baik untuk guru maupun 

teman kelasnya 

   √  

3 Memahami teknik dasar lompat jauh   √   

4 Dapat berfikir berpengalaman dari 

kesalahan 

   √  

 b. Aspek afektif      

1 Mendengarkan dan memahami meteri 

yang disampaikan guru 

  √   

2 Mematuhi apa yang diperintahkan guru   √   

3 Aktif dan percaya diri dalam    √  
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pembelajaran 
 c. Aspek Psikomotor      

1 Dapat menirukan  apa yang 

dicontohkan guru 

  √   

2 Menguasai teknik lompat jauh    √  

3 Aktif dalam pembelajaran    √  

 

Kriteria penilaian 

1. Tidak Baik 

2. Kurang Baik 

3. Cukup 

4. Baik 

5. Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

Lampiran 9 

 

 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA 

 
NAMA SEKOLAH  :  SD N 2 Somogede 

MATA PELAJARAN  :  Penjasorkes  

TEMA    :  Lompat jauh 

KELAS/SEMESTER  :  IV/2 

HARI, TANGGAL  :  Senin, 04 Juni 2012 

NAMA GURU  :  Dwi Hanifah 

PELAKSANAAN  :  Siklus II 

 
Isilah tabel observasi dibawah ini menggunakan tanda centang ( √ ) pada kolom 

yang sudah disediakan sesuai dengan kriteria penilaian dibawah ini. 

No Aspek Kemempuan Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

 a. Aspek Kognitif   √   

1 Memahami pengertian lompat jauh      

2 Kemampuan siswa bertanya, menjawab 

beragumentasi baik untuk guru maupun 

teman kelasnya 

   √  

3 Memahami teknik dasar lompat jauh     √ 

4 Dapat berfikir berpengalaman dari 

kesalahan 

    √ 

 b. Aspek afektif      

1 Mendengarkan dan memahami meteri 

yang disampaikan guru 

   √  

2 Mematuhi apa yang diperintahkan guru    √  

3 Aktif dan percaya diri dalam     √ 
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pembelajaran 
 c. Aspek Psikomotor      

1 Dapat menirukan  apa yang 

dicontohkan guru 

   √  

2 Menguasai teknik lompat jauh    √  

3 Aktif dalam pembelajaran    √  

 

Kriteria penilaian 

1. Tidak Baik 

2. Kurang Baik 

3. Cukup 

4. Baik 

5. Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

Lampiran 10 

HASIL DOKUMENTASI 

Dokumentasi Siklus I 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 14. Persiapan pembelajaran I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Persiapan pembelajaran I 
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Lampiran 11 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

Gambar 16. Peneliti memimpin berdo’a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Peneliti membariskan Siswa 
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Lampiran 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti memimpin pemanasan 

 

 

Gambar 18. Peneliti memimpin siswa melakukan pemanasan 
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Lampiran 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Peneliti menjelaskan materi yang akan diajarkan 
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Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 20. Peneliti menjelaskan cara bertolak dalam lompat jauh 
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Lampiran 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 21. Dua siswa menjadi contoh gerakan awalan dalam lompat jauh 
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Lampiran 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Gerakan bertolak 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Lampiran 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Gerakan mendarat 
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Lampiran 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Peneliti mengevaluasi proses pembelajaran 
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Lampiran 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 25. Peneliti melakukan diskusi dengan siswa 
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Lampiran 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. membariskan siswa pembelajaran selesai 
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Lampiran 21 

 

Dokumentasi siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gambar 27. Peneliti memimpin siswa pemanasan 
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Lampiran 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Fase Awalan 
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Lampiran 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Fase bertolak salah 
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Lampiran 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Fase melayang 
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Lampiran 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 31. Fase mendarat 
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Lampiran 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Peneliti melakukan diskusi dan evaluasi 
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Lampiran 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Pengamat 1 
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Lampiran 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Pengamat 2 
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Lampiran 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 35. Peneliti, Pengamat 1 dan Pengamat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


