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ABSTRAK 

 

Heny Kusmawati.2012. Meningkatkan Penguasaan Belajar Senam 
Ria Indonesia Baru Melalui Paket Latihan Berjenjang Pada Siswa Kelas V SD 
Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 
2012. Skripsi. Semarang : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang.Dosen Pembimbing I Drs.H.Sutarji,M.S dan Dosen Pembimbing II 
Dra.Anirotul Qori'ah, M.Pd. 

Kata kunci: "Penguasaan Belajar Senam Ria Indonesia Baru." 
 
 
Selama mengajar senam ritmik, penguasaan belajar murid-murid masih 

kurang memuaskan. Hal ini membuat peneliti risau yang akhirnya tergugah 
untuk membuat paket pembelajaran yaitu paket latihan berjenjang. Rumusan 
masalah ini adalah "apakah penguasaan belajar senam ritmik dapat 
ditingkatkan melalui paket latihan berjenjang pada kelas V semester II SD 
Negeri 2 Protomulyo?" 

Paket pembelajaran akan disusun dan dilakukan dalam 2 siklus. Subjek 
penelitiannya adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan 
Kaliwungu Selatan Tahun Pelajaran 2012 dengan sampel yang berjumlah 22 
siswa. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan dengan tes dan non 
tes. Teknik tes digunakan untuk mendapatkan skor nilai yang dilakukan siswa 
pada prasiklus,siklus I, siklus II. Sedangkan non tes melalui pengamatan atau 
observasi. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa pada saat 
berlangsung proses belajar, aktivitas guru pada saat mengelola pembelajaran. 
Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu data kuantitatif 
dengan menganalisisnya menggunakan persentase. 

Berdasarkan metode yang digunakan,hasil penelitian bahwa dengan 
menggunakan paket latihan berjenjang sudah sangat efektif dilaksanakan, ini 
dilihat dari hasil banyaknya ketuntasan yang dicapai,pada prasiklus terdapat 2 
anak atau 9%, pada siklus I tingkat hafalan menjadi 18 anak atau 82% dan 
pada siklus II tepat irama mencapai 19 siswa atau 86%,sedangkan keluwesan 
mencapai 20 siswa atau 91%. Oleh karena itu paket latihan berjenjang perlu 
dilakukan dalam rangka meningkatkan penguasaan senam ritmik di kelas V 
SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa paket 
latihan berjenjang terbukti dapat meningkatkan penguasaan siswa. 

Saran yang dianjurkan adalah hendaknya lebih berkreatifitas dalam 
memilih dan metode sesuai materi yang akan diajarkan serta penggunaan 
media yang dapat meningkatkan penguasaan belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan Sumber 

Daya Manusia Dalam Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, kreatif dan 

menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Suatu pendidikan 

yang baik adalah pendidikan yang berhasil membawa semua anak didik 

berhasil. 

 Pendidikan Jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan 

secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan 

kebugaran jasmam, ketrampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

ketrampilan sosial, dan tindakan sosial melalui aktivitas. Aktivitas jasmani 

mencakup beberapa materi termasuk diantaranya adalah aktivitas ritmik. 

 Kondisi setiap siswa satu sama lain berbeda. Dalam satu kelas 

terdapat siswa yang lambat, cepat, atau sangat cepat dalam menguasai 

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran aktivitas ritmik. Pada 

umumnya di sebagian besar sekolah dasar, siswa lebih menyukai olahraga 

yang berbentuk permainan. Dengan model permainan yang menggunakan 

bola besar siswa lebih cepat menangkap atau merespon apa yang diajarkan 
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oleh guru, dan tanpa disuruh mereka akan meminta pada setiap pelajaran  

penjasorkes untuk permainan dengan menggunakan bola besar tersebut. 

Sedangkan untuk materi yang lebih mengedepankan hafalan seperti aktivitas 

ritmik sebagian besar anak akan lebih lambat untuk bisa menguasai gerakan-

gerakan yang diajarkan. Dengan demikian salah satu hal yang paling 

penting disini adalah penampilan (performance ) guna di kelas. Bagaimana 

seorang guru dapat menguasai kelas sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan. Dengan adanya karakteristik siswa yang berbeda maka guru 

harus menerapkan metode pembelajaran. 

 Hal ini sering dilihat pada saat pembelajaran aktivitas ritmik. Dalam 

pembelajaran tersebut masih banyak siswa yang belum menguasai semua 

gerakan Senam Ria Indonesia Baru. 

 Pada pembelajaran aktivitas ritmik banyak gerakan yang cukup sulit 

untuk dikuasai. Ditemukan sebagian besar siswa putra, akibatnya lebih suka 

bermain sendiri dengan teman-temannya tanpa memperhatikan gerakan-

gerakan yang dicontohkan oleh guru. 

 Satu hal yang mendasar dalam proses belajar mengajar adalah metode 

pembelajaran yang dirancang oleh guru. Ketepatan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran dengan metode yang benar akan mempermudah dan 

mempercepat proses penyampaian ilmu kepada siswa   

(http://www.tokoblog.net/2010/10/macam-macam-metode-pembelaiaran. 

Htmft 
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 Karakteristik senam ritmik adalah gerak tubuh yang diimgi irama 

musik sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yaitu tape 

recorder, VCD, kaset.  

 Untuk meningkatkan penguasaan belajar siswa, maka guru harus 

mampu mengembangkan model pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan  strategi  pembelajaran,  dan  pendekatan  pembelajaran yang 

disesuaikan kondisi   siswa, sehingga dihasilkan pembelajaran yang 

menyenangkan, kreatif, dan inovatif. 

 Banyak faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani diantaranya aktif, kreatif, dan inovatif. Berdasarkan 

hasil pengamatan yang telah dilakukan selama ini, masih banyak guru 

pendidikan jasmani yang belum menggunakan metode paket latihan 

berjenjang, yaitu jika satu paket sudah bisa dikuasai akan ditambah lagi 

paket berikutnya sehingga akan lebih mudah untuk menguasai gerakan 

Senam Ria Indonesia Baru 

 Dengan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba sebuah paket 

berjenjang dengan judul "Meningkatkan Penguasaan Belajar Senam Ria 

Indonesia Baru Melalui Paket Latihan Berjenjang Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 

2012". 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan alasan pengambilan judul di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah 

penguasaan belajar Senam Ria Indonesia Baru pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan dapat ditingkatkan 

melalui paket latihan berjenjang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efek paket latihan berjenjang 

dalam meningkatkan penguasaan belajar senam ritmik pada kelas V SD 

Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat bagi siswa : 

 Anak-anak memahami mata pelajaran senam ritmik, serta 

memperoleh cara belajar yang efektif dan menyenangkan sesuai 

dengan fase perkembangan anaknya Dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

1.4.2 Manfaat bagi guru : 

Dengan penelitian ini dapat meningkatkan kualitas kegiatan proses 

belajar mengajar guru, serta dapat mendorong guru dalam 

meningkatkan prestasi kerja untuk memenuhi target yang 

direncanakan. 
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1.4.3 Manfaat bagi sekolah : 

Dengan mengadakan penelitian ini sekolah mempunyai guru yang 

mau berkembang secara profesional, dan memperoleh kualitas 

pendidikan   yang   baik   bagi   siswa-siswanya.   Sehingga   akan 

terwujud iklim pendidikan yang kondusif di sekolah.  
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1.5  Sumber Pemecahan Masalah 

 Adapun sumber pemecahan masalah ini adalah uji coba pembelajaran 

senam ritmik melalui paket latihan berjenjang, pembelajaran senam ritmik 

yang dirancang lebih menarik, kreatif, tidak membosankan, 

menyenangkan bagi siswa. Dan gerakan berjenjang dalam hal ini menjadi 

sumber belajar. Pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan 

termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tanap-tahap kegiatan di 

dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas dilapangan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Penguasaan Belajar 

 Kajian pustaka merupakan konsep ilmu yang dijadikan dasar atau 

tumpuan dalam berpijak, dalam melaksanakan penelitian, teori-teori, 

konsep, dan generalisasi tersebut akan dapat memberikan kerangka 

pemikiran secara sistematis, sehingga untuk semua langkah dalam aktivitas 

penelitian yang ditempuh akan lebih sistematis. 

 Konsep dasar yang paling hakiki dari strategi belajar pendidikan 

jasmani adalah melalui pendidikan jasmani, ditanamkan perasaan dan kesan 

memperoleh sukses, bukan kegagalan dalam melaksanakan tugas gerak. 

Jadi dalam proses belajar mengajar siswa merasa aman, merasa diakui dan 

berharga dalam kelompokknya Semua kemampuan siswa diakui dan 

dihargai oleh gurunya. Guru sangat hangat dan bersahabat, sehingga siswa 

tidak merasa takut, tegang, atau resah dalam mengikuti pelajaran jasmani. 

 Dalam proses belajar penjasorkes tentunya berbeda dengan mata 

pelajaran yang lainnya yaitu lebih banyak melakukan praktik ketimbang 

teori, walaupun teori juga dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menguasai 

ketrampilan gerak melalui latihan atau perbuatan yang berulang-ulang. 

Sedangkan teori adalah dominasi pada konsep berfikir yang berkaitan, lewat 

perlakuan   secara   langsung   maka   akan   terbentuk   kemampuan   yang 

berkembang secara bertahap.  
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 fhnp://me.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR. PEND. 

OLAHRAGA/196807071992032-TITE JULIANTINE/13._BAHAN 

AJAR BELAJAR_PEMBELAJARAN_PENJASx.pdf) 

 Dalam pembelajaran penjasorkes materi aktivitas ritmik akan ditemui 

siswa yang penguasaannya materinya lambat dan cepat, hal ini terjadi 

karena masalah konsentrasi, daya ingat lemah, kognisi, serta masalah 

sosial dan emosional. Sedangkan siswa yang cepat belajar adalah siswa 

yang cepat sekali dalam menerima dan menguasai pelajaran yang 

diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali dalam semua 

pelajaran. Mereka umumnya mempunyai intelegensi tinggi. Tetapi 

sebaliknya siswa yang mempunyai intelegensi tinggi belum tentu 

merupakan siswa cepat belajar. 

2.2 Aktivitas Ritmik 

 Aktivitas ritmik adalah kegiatan berirama kreatif. Aktivitas ritmik 

menyumbangkan hal-hal yang penting dalam Kurikulum di Sekolah Dasar. 

Aktivitas ritmik dilakukan karena pentingnya gerak dan lagu sebagai dasar 

dan perkembangan kesehatan peserta didik. Selain itu juga, jika senam ini 

dilaksanakan dengan teratur dan benar, peserta didik akan lebih kreatif dan 

bersemangat, selalu gembira, ini sangat penting untuk pertumbuhan 

mereka sebagai anak bangsa (Panduan Gerak Senam Ria Indonesia Baru). 

 Aktivitas ritmik erat hubungannya dengan musik dan juga kaitannya 

dengan irama sebagai iringan senam berfungsi untuk membantu 
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memelihara irama, dinamik, tempo. Selain itu juga sebagai kelengkapan 

daya ungkap gerak serta memberikan dorongan dan rangsangan. 

2.2.1 Unsur-unsur Aktivitas Ritmik 

 Menurut Soetopo P (Materi pokok permaianan anak, tradisional, dan 

aktivitas ritmik, 1.26) dalam aktivitas ritmik ada 3 komponen pokok yaitu, 

gerakan, irama, dan kreativitas. Tiga unsur-unsur tersebut saling terjalin 

satu sama lain secara mendasar, dan masing-masing memberikan 

dukungan secara terpisah dalam suatu senam ritmik. Komponen itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Kreativitas 

 Kreativitas atau daya cipta ada pada anak-anak, baik laki-laki 

maupun perempuan. Daya cipta merupakan kualitas kepribadian yang 

dinamis, yang menjadi ciri khas setiap manusia. Kepribadian 

merupakan titik sentral dari keseluruhan proses penciptaan. Kreativitas 

apapun dapat memercikkan suatu barang bagi anak-anak untuk 

mencapai harapannya, apabila diberi motivasi. Tanpa 

mempertimbangkan usia anak-anak, daya cipta dapat didorong pada 

saat anak-anak mendapat kesempatan. Tidak ada batasnya keinginan 

anak-anak, apabila kekuatan daya ciptanya dibiarkan tumbuh dan 

didorong serta dibantu oleh guru Kreativitas dapat menghasilkan suatu 

kehidupan yang lebih dan menyenangkan. Daya cipta yang ada pada 

anak-anak tanpa memperhatikan tingkat perkembangan mereka, apabila 

dibantu dan didorong perkembangannya, pasti akan menyumbangkan 
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sesuatu dalam kehidupan mereka. Kreativitas merupakan kerja 

imajinasi dan keinginan dari dalam, yang dapat membangkitkan, 

merangsang dan mendorongkan seseorang untuk berbuat. Oleh karena 

itu kita sebagai guru wajib memberikan motivasi dalam 

perkembangannya, agar kreativitas anak dapat tumbuh sesuai dengan 

kemampuannya sehingga pada gilirannya anak dapat memperoleh 

kehidupan yang lebih berarti. 

2. Irama 

 Irama merupakan kelengkapan dari kehidupan manusia yang sering 

tidak terasa dan tidak nampak ada hal irama hadir di tengah-tengah 

kehidupan kita tanpa henti-hentinya, serta tidak ada makhluk di dunia 

ini yang terwujud tanpa irama kehidupaan. Irama adalah sesuatu yang 

vital dalam kehidupan, kuat, dinamis, menarik, dan menyenangkan 

dalam kehidupan. Semua anak memiliki irama dan iramanya masing-

masing tergantung oleh faktor-faktor fisiologis dan psikologi. Jadi 

irama itu adalah sesuatu keadaan gerak, bunyi yang teratur dan tetap 

antaranya Irama merupakan pertanda kehidupan, dan keberadaannya di 

semesta ini sangat mengasyikkan bagi kehidupan manusia. 

3. Gerakan 

 Gerakan dapat didefinisikan sebagai perubahan posisi atau 

perubahan sikap. Prinsip-prinsip dan hukum gerakan yang digunakan 

sebagai landasan pembahasan dalam biomekanika, kinetimatika, dan 

kinetika, bersumber pada mekanika,  dasar-dasar dan hukum-hukum 
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yang dibahas   dan   mekanikalah   yang   diterapkan   dalam   

mempelajari gerakan-gerakan tubuh manusia dari segi mekanis studi 

ilmiahnya yang memberikan keakuratan terhadap apa yang sedang 

terjadi.  

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Aktivitas Ritmik  

2.2.2.1 Bakat dan minat 

  Bakat merupakan kemampuan /potensi bawaan yang masih 

perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, 

pengetahuan dan ketrampilan khusus. Bakat bukanlah merupakan 

sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara 

bertingkat membenruk bakat. Bakat baru muncul bila ada 

kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan. Sehingga 

mungkin sajaseseorang tidak mengetahui dan mengembangkan 

bakatnya sehingga tetap merupakan kemampuan yang patea Bakat 

lebih mengacu pada motorik maupun ketrampilan yang ditampilkan 

anak, juga bisa terlihat oleh orang lain. Cara yang dilakukan untuk 

mengembangkan bakat adalah terus-menerus mengasah bakat 

melalui latihan. Bakat tidak akan berkembang bila tidak ada 

penguat, sehingga kemudian hilang. Selain bakat, mereka juga 

mempunyai minat terhadap bidang yang digeluti. Adanya minat 

juga akan menguatkan bakat tersebut. Menurut John Holland, minat 

adalah aktifitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan 

ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. 



 

 

12

Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area 

tertentu dimana dia akan termotivasi untuk mempelajari dan 

menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang 

dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada 

bidang yang akan ditekuni. 

2.2.2.2 Kelentukan Tubuh 

 `  Kelentukan tubuh adalah merupakan kemampuan seseorang 

dalam menggerakkan sendi-sendi maupun otot pada sudut tertentu 

yang dinamis, fleksibel dan elastis seperti dengan mudahnya 

melipat tubuh maupun anggota badan dalam meliuk, merentang 

menekuk, membungkuk yang akan diperoleh dalam waktu yang 

lama dengan latihan aktif. 

2.2.2.3 Manfaat Aktivitas Ritmik 

 Adapun manfaat senam ritmik yang dilakukan rutin adalah 

(1) dapat membakar lemak yang berlebihan di dalam tubuh, 

meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, serta 

memperbaiki penampilan, (2) jika berlatih dengan intensitas tinggi 

dapat untuk program penurunan berat badan, (3) jika berlatih 

dengan ringan terutama bagi yang bertubuh kurus maka akan 

meningkatkan nafsu makan. Adapun jika berlatih dengan berat, 

maka akan menekan nasu makan, karena darah banyak beredar di 

daerah otot yang aktif dan bukan d daerah perut, (4) mencegah 

penyakit-penyakit yang dapat menyerang tubuh, karena sistem 
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tubuh dalam keadaan baik, (5) meningkatkan kelentukan, 

keseimbangan, koordinasi, kelincahan, daya tahan dan sanggup 

melakukan olahraga lainnya. 

2.3 Strategi Pembelajaran 

 Srategi belajar secara hariah dapat diartikan sebagai menyiasati atau 

mengakali pelaksanaan belajar mengajar, dan strategi mengajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang 

memungkinkan siswa lancar belajar dan mencapai sasaran belajar, atau 

dengan istilah lain tujuannya adalah agar proses belajar mengajar itu 

berhasil. Dalam istilah menyiasati mengandung pengertian merencanakan, 

menetapkan berbagai upaya yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

mengajar dalam usaha mencapai tujuan pengajarannya.  

 Dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani, yang penting 

adalah memaksimalkan partisipasi dari semua siswa. Partisipasi siswa dapat 

terjadi bila atmosfir belajar menggairahkan dan keadaan lingkungan belajar 

mendukung, maksudnya siswa merasa aman, diakui dan berharga 

dikelasnya. Semua kemampuan diakui gurunya, penampilan guru sangat 

hangat dan bersahabat, tidak menimbulkan rasa takut, tegang atau resah. 

Untuk mencapai suasana tersebut, guru pendidikan jasmani harus 

memahami tugasnya dan menguasai  ketrampilan dalam menerapkan 

strategi belajar yang tepat. 



 

 

14

 Strategi berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan, 

maksudnya startegi dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi 

patokan untuk menjalankan proses pengendalian bila terjadi penyimpangan. 

 Dalam setiap pembelajaran guru mempunyai strategi yang harus 

diberikan pada siswa, dalam buku Bahan Ajar Strategi Belajar Mengajar 

oleh Dra. Titie Juliantie, M.Pd bahwa strategi pengajaran yang sering 

digunakan oleh guru pendidikan jasmani dalam prose belajar adalah sebagai 

berikut : 

1. Strategi Komando 

Ciri dari pendekatan strategi komando ini sepenuhnya didominasi 

guru. Gurulah yang membuat keputusan tentang bentuk, tempo, 

urutan, intensitas, penilaian, dan tujuan proses belajar mengajar. 

Kebebasan siswa sangat terbatas hanya kepada mau atau tidaknya 

mengikuti atau mematuhi perintah guru. Jadi siswa sepenuhnya 

bergantung pada gurunya tentang tugas gerak apa yang akan 

dikerjakan. Secara teoritis dapat dinyatakan siswa tidak 

mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan sehubungan 

dengan proses belajarnya. 

  Keunggulan dari strategi komando adalah (1) sangat efektif bila 

ingin membina keseragaman dan keserentakan gerakan sesuai 

dengan bentukyang diingankan guru, (2) mempertinggi kepatuhan 

dan disiplin, (3) tidak menuntut pengetahuan yang banyak dari 
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bahan ajamya, (4) pengontrolan laju informasi sepenuhnya dikuasai 

oleh guru, (5) efisien dalam hal waktu.  

2. Strategi Inkuiri   

Ciri dari strategi inkuiri adalah pengajaran terbuka yang berpusat 

pada siswa. Jika digambarkan kedalam suatu garis lurus maka 

strategi inkuiri merupakan salah satu kutub yang paling ujung 

berlawanan dengan strategi komando. Dalam strategi inkuiri ini 

siswa hampir sepenuhnya diberi kebebasan oleh guru. Ciri yang 

paling mudah ditangkap dari penerapan strategi ini adalah : (1) 

guru tidak mengungkapkan mana gerakan yang benar dan mana 

yang salah,(2) guru menerima semua penampilan siswa, (3) siswa 

menemukan sendiri penampilan gerak yang sesuai untuk mencapai 

tujuan.  

Keunggulan dari strategi inkuiri adalah (1) siswa dapat 

mengembangkan kreatifitas, (2) menjadi lebih mandiri, (3) 

mempunyai keberanian untuk mengungkapkan hal yang belum 

dimengerti. 

 Dalam penelitian ini peneliti mempunyai pemikiran /ide strategi apa 

yang akan digunakan untuk meningkatkan penguasan belajar senam ritmik 

yaitu dengan Paket Latihan Berjenjang. Strategi ini yaitu suatu paket 

latihan yang diberikan kepada siswa dimana siswa akan mendapatkan 

beberapa paket latihan gerakan, paket latihan pertama siswa sudah bisa 

menguasai maka akan ditambah paket latihan berikutnya. Apabila paket 
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pertama sudah dikuasai maka untuk paket latihan berikutnya akan lebih 

mudah untuk menguasainya. 

 Peneliti menggabungkan dari dua strategi di atas, jika siswa merasa 

kesulitan menghafal gerak, maka peneliti berusaha untuk memberikan 

arahan agar siswa tidak merasa sulit menghafal. Secara perlahan dan 

bertahap memberikan materi pada siswa agar lebih mudah dimengerti dan 

dihafalkan. 

2.4 Hubungan  Paket Latihan  Berjenjang terhadap  Penguasaan Aktivitas 

Ritmik 

 Adapun hubungan paket latihan berjenjang terhadap penguasaan 

senam ritimik adalah gerakan yang ada pada senam ritmik tidak bisa 

diberikan secara langsung, yaitu diberikan secara bertahap atau berjenjang. 

Dengan paket ini siswa akan lebih mudah menguasai gerakan mulai dari 

menghafal gerakan, menyesuaikan dengan irama dan keluwesan bahasa 

tubuhnya pada saat melakukan gerakan. 

 Paket latihan berjenjang ini diberikan dengan menggunakan sistem 

kartu, dimana warna kartu yang digunakan sebagai tingkatan nilai yang 

dicapai dalam setiap latihan gerakan. Warna hitam sebagai warna dasar 

untuk siswa yang mendapatkan interval nilai < 45 dengan kategori sangat 

kurang, warna putih untuk siswa yang mendapatkan interval nilai 46-55 

kategori kurang, wama hijau muda untuk siswa yang mendapatkan interval 

nilai 56-69 kategori cukup, warna hijau untuk siswa yang mendapatkan 



 

 

17

interval nilai 70-85 kategori baik, sedangkan wama hijau tua untuk siswa 

yang mendapatkan interval nilai 86-100 kategori baik sekali. 

 Setiap pertemuan siswa diberikan kartu, agar mereka mengingat 

sampai mana tingkatan yang telah mereka lampaui. Dengan sistem kartu 

diharapkan siswa lebih semangat untuk menghafal gerakan-gerakan yang 

ada pada senam SRIBU. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kondisi Awal Guru dihadapkan pada 
kenyataan sulitnya 
penguasaan senam ria 
indonesia baru pada 
siswa 

1. Siswa kurang 
tertarik,karena 
terlalu banyak 
gerakandan 
kompleks 

2. Cepat putus asa 
untuk berlatih 

3. Penguasaan 
senam ria 
indonesia baru 
tidak 
memuaskan,tidak
hafal,tidak 
irama,tidak seni 

Tindakan Menerapkan 
penguasaan 
pembelajaran dengan 
menggunakan paket 
latihan berjenjang,yang 
dibagi dalam siklus I 
dan II 

Siklus I : Peneliti 
menyusun bentuk 
pengajaran yang 
menitikberatkan pada 
hafal gerakan SRIBU 
 
Siklus II : Peneliti 
menyusun bentuk 
pengajaran yang 
menitikberatkan pada 
ketepatan mengikuti 
musik dan keluwesan 
pada gerakan siswa 

Kondisi Akhir 1. Melalui paket 
latihan 
berjenjang 
penguasaan 
pembelajaran 
SRIBU 
meningkat 

2. Keinginan untuk 
bisa melakukan 
gerakan SRIBU 
meningkat 



 

 

19

2.5 Hipotesis 

 Atas tindakan pembelajaran yang berupa paket latihan berjenjang, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah "Melalui Paket Latihan 

Berjenjang Dapat Meningkatkan Penguasaan belajar pada sebagian siswa 

kelas V SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2012 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan senam 

ritmik. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan 

melakukan gerakan senam ritmik, untuk memenuhi tujuan tersebut maka 

peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik Penelitian 

Tindakan Kelas, yang pada dasarnya membuat suatu produk yang akan 

diujicobakan pada sekelompok siswa, maka dibutuhkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

3.1 Subyek Penelitian 

 Di dalam sebuah penelitian, subyek penelitian merupakan sesuatu 

yang kedudukannya sangat sentral karena pada subyek penelitian itulah 

data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. 

Menurut Suharsini Ariunto (2009:99) subyek penelitian adalah benda, hal 

atau orang tempat variabel penelitian melekat. Dalam hal ini subyek 

penelitian yang digunakan adalah murid-murid yang lambat dalam 

menguasai aktivitas ritmik pada siswa kelas V SD Negeri 2 Protomulyo 

Kecamatan Kaliwungu Selatan. Atas dasar penilaian peneliti mereka 

berjumlah 22 siswa. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan 

Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 2012 dan penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan 26 Mei dan 2 Juni 2012. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Suharsini Arikunto ( 2009 ) metode pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data Untuk dapat mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian 

terlebih dahulu menentukan tindakan atau perlakuan, selanjutnya 

menentukan alat ukur untuk menilai penguasaan. Tindakan dilakukan 

dengan uji coba pembelajaran yang dibagi dalam dua siklus, dimana dalam 

siklus I difokuskan pada tingkat hafal gerakan siswa, sedangkan siklus II 

fokus pada ketepatan dengan irama dan keluwesan tubuh. 

 Sedangkan alat ukur yang digunakan adalah tes rangkaian gerakan 

SRIBU. Menurut Suharsini Arikunto (1995) tes adalah merupakan suatu 

alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan. 

 Pengumpulan data yang digunakan adalah tes untuk mendapatkan skor 

untuk hasil siswa siklus I, dan siklus II. Pengamatan dilakukan terhadap 

aktifitas siswa pada saat aktivitas ritmik berlangsung. Dan tes hasil belajar, 

dalam penelitian ini tes rangkaian gerakan SRIBU. 
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3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Suharsini Arikunto, 

2009). Untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman seseorang 

maka harus memilih tes yang akan digunakan. 

 Instrumen pengumpulan data penelitian tindakan ini, yaitu tes praktik 

rangkaian gerakan SRIBU. 

3.5 Prosedur Penelitian 

 Langkah pertama menentukan metode yang digunakan dalam 

penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Langkah selanjutnya 

menentukan banyaknya tindakan dilakukan dalam siklus. Dalam penelitian 

tindakan ini, peneliti akan melakukan tindakan-tindakan yang dalam 

pelaksanaannya berlangsung secara terus menerus dan tindakan-tindakan 

akan dilaksanakan dalam siklus yang peneliti berikan pada siswa yang 

peneliti jadikan subyek penelitian. 

 Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan bentuk kajian yang 

bersifat reflektif dan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari guru 

/pelatih dalam bertugas, memperdalam pengalaman terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukannya serta memperbaiki kondisi dimana praktik-

praktik pembelajaran jasmani atau kepelatihan olahraga tersebut 

dilakukan, dimula dari adanya perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi untuk setiap siklusnya. Penelitian Tindakan kelas ini dilaksanakan 
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dua (2) siklus. Adapun prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan 

kelas, menurut Iskandar (2009:67) sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi permasalahan umum 

2. Mengadakan pengecekan dilapangan 

3. Membuat perencanaan umum 

4. Mengembangkan tindakan pertama 

5. Mengobservasi, mengamati, mendiskusikan tindakan pertama 

6. Refleksi-evaluatif, dan merevisi atau memodifikasi untuk 

perbaikan dan peningkatan pada siklus kedua berikutnya. 

 Agar dapat memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapakan, 

prosedur penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan survei awal 

  Kegiatan yang dilakukan dalam survei ini oleh peneliti  adalah 

mengobservasi sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. 

2. Tahap seleksi informan, penyiapan instrumen dan alat  

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan yang meliputi:  

a. Menentukan subjek penelitian  

b. Menyiapkan alat dan instrumen penelitian dan evaluasi 

3. Tahap pengumpulan data dan treatment 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data tentang 

a. Hasil belajar penguasaan pembelajaran senam ritmik  

b. Ketepatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

c. Alat bantu pembelajaran  
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d. Pelaksanaan pembelajaran  

e. Semangat dan keaktifan siswa 

4. Tahap analisis data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. 

5. Tahap penyusunan laporan 

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari semua kegiatan dari 

awal survei sampai dengan menganalisis data yang dilakukan pada 

waktu penelitian. 

3.6 Proses Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

penguasaan pembelajaran aktivitas ritmik di SD Negeri 2 Protomulyo 

tahun pelajaran 2012. Adapun setiap tindakan upaya untuk pencapaian 

tujuan tersebut dirancang dalam satu unit /paket sebagai satu siklus. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanann 

tindakan, observasi dan interprestasi, analisis dan refleksi untuk 

perencanaan siklus berikutnya. Penelitian ini direncanakan dalam dua 

siklus. 
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3.7 Rancangan Siklus 

 Langkah-langkah prosedur penelitian tindakan kelas masing-masing 

siklus diuraikan sebagai berikut: 

 SIKLUS I 

1. Planning (Perencanaan) 

Pada tahap planning dilakukan kegiatan antara lain: 

a. Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui komptensi 

dasar yang   akan disampaikan siswa dalam pembelajaran 

penjasorkes.  

b. Membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada tindakan 

(teratment) yang diterapkan dalam PTK, yaitu pembelajaran 

SRIBU 

c. Menyusun   instrumen  yang   digunakan   dalam   siklus   PTK, 

penilaian SRIBU 

d.  Menyiapkan    media    yang    diperlukan    untuk    membantu 

pengajaran  

e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

2. Acting (Pelaksanaan) 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus 1 dilakukan sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat dari awal proses pembelajaran, guru 

memberi apersepsi sampai akhir pembelajaran. 
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3. Observasi (Pengamatan) 

  Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran, peneliti mengamati proses pembelajaran yang difokuskan 

pada cara menyampaikan materi pembelajaran, peneliti mencatat 

temuan-temuan selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan 

masalah yang dihadapi. 

4. Reflecting (Refleksi) 

 Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran maka peneliti 

melakukan refleksi terhadap hasil kegiatan pembelajaran. Hasil yang 

diperoleh pada tahap observasi dikumpulkan untuk dilakukan analisis 

dan pembuatan penapsiran. Dari hasil analisa data, peneliti merefleksi 

berkaitan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang akan 

dilaksanakan peserta didik pada siklus berikutnya 

 SIKLUS II 

1. Planning (Perencanaan) 

  Pada tahap planning dilakukan kegiatan antara lain: melakukan 

refleksi, diskusi dengan teman sejawat dan konsultasi dengan 

supervisor untuk menentukan masalah pembelajaran yang akan 

diperbaiki; pembuatan media pembelajaran dalam rangka implementasi 

PTK seperti alat peraga, sarana dan prasarana penunjang lainya; 

membuat instrument penelitian, alat evaluasi dan dokumentasi. 
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2. Acting (Pelaksanaan) 

 Pelaksanaan keigiatan pembelajaran siklus 1 dilakukan sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat dari awal proses pembelajaran, guru 

memberi apersepsi sampai akhir pembelajaran. 

3. Observasing dan Interprestasi (observing)  

 Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pengamatan dan dilakukan: 

Siswa saat melakukan senam ritmik, selama pembelajaran. 

Tabel penilaian 

No Latihan Nilai Kriteria Kategori Hafal Irama luwes 
1 0-3 <40    Sangat kurang 

2 4-6 46-55    Kurang 

3 7-9 56-69    Cukup 

4 10-12 70-85    Baik 

5 >12 86-100    Sangat baik 

Jumlah siswa     

Jumlah nilai     

Rata-rata     

Persentase %     

 

4. Reflecting (refleksi) 

  Dalam releksi berkolaborasi dengan sejawat dan dosen 

pembimbing untuk mencatat semua kejadian dan temuan perbaikan 

pembelajaran yang meliputi kelebiihan dan kekurangan yang dialami 

siswa pada perbaikan pembelajaran siklus I yang selanjutnya 

dipergunakan sebagai masukan untuk membuat laporan. 
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3.8 Analisa data 

 Analisa data adalah membandingkan dua hal atau nilai variabel untuk 

mengetahui selisihnya atau rasionya, kemudian diambil kesimpulannya ( 

X - Y ) = selisih, X / Y = rasio. Data yang sudah didapat harus diolah 

terlebih dahulu untuk itu data tersebut perlu untuk dianalisa secara 

presentase. 

 Dari data yang terkumpul, dikelompokkan untuk tercapai tujuan 

penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis deskripitif, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif 

prosentase. Hasil penguasaan aktivitas ritmik, dengan menganalisis 

nilai persentase tes rangkaian gerak. Kemudian dikategorikan dalam 

klasifikasi skor yang telah ditentukan. 

2. Data Kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan 

yang telah dilakukaa yaitu kemampuan menguasai rangkaian gerakan 

aktivitas ritmik. Kemudian dikatagorikan dalam klasifikasi skor yang 

telah ditentukan.  

 Berdasarkan masalah tersebut maka yang merupakan variabel 

penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi perubahan 

pada variabel terikat yaitu paket latihan berjenjang. Dimana dalam 

paket latihan berjenjang ini anak-anak diberikan suatu paketan 
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gerakan dalam aktivitas ritmik, dimana jenjang itu dengan 

menggunakan sistem kartu, dengan sistem paket latihan ini 

diharapkan anak-anak bisa lebih mudah untuk menghafal dan 

mengikuti sesuai irama. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas yaitu tmgkat penguasaan aktivitas ritmik. 

3. TABEL PERBANDINGAN SETIAP SIKLUS 

SIKLUS I Materi 
Perlakuan 

Langkah-langkah 
pembelajaran Evaluasi 

Jumat , 26 Mei 

2012 

Latihan 

Pemanasan  

 Melakukan 

latihan 1 sampai 4 

tanpa irama 

 Mengulang 

latihan 1-4, 

kemudian 

ditambah gerakan 

latihan 5 dan 6 

mengunakan 

irama 

 Mengulang semua 

gerakan 1 sampai 

6 menggunakan 

musik hingga 

siswa hafal 

 Melakukan 

gerakan peralihan 

dan inti sampai 

inti 4 

 Melakukan 

 Siswa di kumpulkan 

Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

tentang materi yang 

telah dilakukan 

/diajarkan 

 Memperbaiki tentang 

kesalahan-kesalahan 

gerakan yang 

dilakukan pada senam

ritmik 
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latihan 1 sampai 

inti 5 sampai 

hafal 

menggunakan 

irama 

 Ditambah inti 5 

dilakukan 

berangkaian 

dengan latihan 

pemanasan  

 Melakukan 

latihan 

pendinginan 1 

sampai 4 secara 

berulang-ulang 

hingga siswa 

hafal 

 Mengulang 

rangkaian latihan 

pemanasan, inti, 

dan pendinginan 

sampai siswa 

benar-benar hafal 

dengan 

menggunakan 

irama 
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SIKLUS II Materi 
Perlakuan 

Langkah-langkah 
Pembelajaran Evaluasi 

Jumat , 2 Juni 

2012 

Latihan 

Pemanasan, 

inti, 

pendinginan 

 Melakukan semua

gerakan latihan 

pemanasan, inti, 

pendinginan 

berkelompok 

dengan irama 

musik 

 Melakukan 

gerakan senam 

ritmik dengan 

luwes 

 Melakukan 

rangkaian gerakan 

Senam Ria 

Indonesia Baru   

dari awal 

pemanasan 

sampai 

pendinginan 

menggunakan        

irama senam 

ritmik SRIBU 

sampai hafal dan    

tepat dengan 

musik  

 Melakukan 

gerakan senam 

ritmik dengan 

luwes 

 Siswa dikumpulkan 

Mendengarkan 

penjelasan dari         

guru tentang materi 

yang  telah dilakukan 

/diajarkan 

 Memperbaiki tentang 

Kesalahan gerakan   

yang dilakukan pada 

siswa 

 Senam Ria Indonesia 

Baru 

Rincian tiap siklus dapat dilihat pada lampiran Rencana Perbaikan Pembelajaran 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pada bagian ini disajikan hasil penelitian dengan urutan sesuai 

dengan tujuan penelitian berupa hasil pengolahan data di setiap siklus 

disertai sajian data dalam bentuk tabel, grafik, serta penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Persiklus 

 Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas ini, peneliti 

melakukan observasi untuk memperoleh data siswa siapa saja yang 

mempunyai keterlambatan dalam penguasan materi aktivitas ritmik ini. 

Peneliti melakukan penilaian awal pada prasiklus ini sebelum masuk 

pada siklus berikutnya. Siswa melakukan kegiatan aktivitas ritmik 

SRIBU yang sudah terdapat pada kompetensi dasar pembelajaran 

penjasorkes. 

Berikut adalah data yang diperoleh pada pembelajaran pra siklus. 

Tabel Nilai Siswa Sebelum Perbaikan Pembelajaran atau Prasiklus 

No Latihan Nilai 
Kriteria 

Kategori 
Hafal Irama luwes 

1 0-3 <45  6 16 Sangat kurang 

2 4-6 46-55 15 14 4 Kurang 

3 7-9 56-69 5 2 2 Cukup 

4 10-12 70-85 2 0 0 Baik 
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5 >12 86-100 0 0 0 Sangat baik 

Jumlah siswa 22 22 22  

Jumlah nilai 1275 1116 1045  

Rata-rata kelas 57,95 50,72 47,5  

Persentase % 56% 51% 48%  

Data nilai siswa terdapat pada lampiran 

Tabel 1. Pada Prasiklus. 

 Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, dengan menggunakan 

rumus persentase yaitu : 

 P = 
N

% 100 x f  

  P  : Persentase 

  F : Frekuensi 

  N : Jumlah keseluruhan siswa 

 Dari label diatas disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut agar 

mudah mendiskripsikannya 

Gambar 1. 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

<40 46‐55 56‐69 70‐85 86‐100

Hafalan

Irama

Luwes

Prasiklus 

Grafik Nilai sebelum diadakan perbaikan atau prasiklus 
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Grafik 1 Prasiklus 

 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebelum perbaikan pada 

prasiklus interval nilai <40 diperoleh 10 siswa sangat kurang luwes dan 

sangat kurang tepat irama 6 siswa, interval nilai 46 - 55 diperoleh 15 

siswa kurang hafal, 14 siswa kurang tepat irama, dan 4 siswa kurang 

luwes, interval nilai 56-69 diperoleh 5 siswa cukup hafal, 2 siswa cukup 

tepat irama, 2 siswa cukup luwes. 

 Pada kegiatan prasiklus ini yang mendapatkan nilai kriteria tuntas 

belajar minimal ( KKM ) yaitu 70, adalah sebanyak 2 siswa atau 9 %, 

dengan demikian kedua siswa tersebut dinyatakan tuntas belajar. Siswa 

yang lain sebanyak 20 siswa atau 91 % mendapat nilai <70, dengan 

demikian belum dinyatakan tuntas belajar. 

 Dengan diuraikan kondisi awal pada tabel grafik diatas, maka pada 

kelas V SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan perlu 

pengoptimalan pada proses pembelajaran dengan mengadakan perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap gerakan 

aktivitas ritmik. Pendekatan pembelajaran yang dipilih agar siswa 

mencapai ketuntasan belajar dalam aktivitas ritmik adalah dengan paket 

latihan berjenjang yang menggunakan sistem kartu pencapaian, dimana 

kartu tersebut menunjukkan tingkat ketuntasan belajar siswa. 
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4.1.2 Deskripsi Siklus I 

 Banyaknya siswa belum tuntas pada prasiklus, maka siklus I 

dilaksanakan metode paket latihan berjenjang, peneliti akan memberikan 

materi secara bertahap dengan menggunakan paketan sistem kartu. Pada 

siklus ini akan dilakukan beberapa hal materi yaitu : (1) kemampuan 

siswa untuk melakukan gerakan aktivitas ritmik sampai hafal dengan 

gerakannya dan urutan serta hitungannya.  

 Observasi dilakukan guru kolaborator, yaitu Mohammad Solichin, 

A.Ma (Alumni D2 PENJASKES UNNES) dari SD Negeri 2 Protomulyo 

Kecamatan Kaliwungu Selatan didampingi guru pamong, yaitu Kepala 

Sekolah SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan. 

Data keberhasilan pada Siklus 1 disajikan seperti pada tabel berikut: 

Tabel nilai hasil penguasaan materi aktivitas ritmik pada Siklus 1 

No Latihan Nilai 
Kriteria 

Kategori 
Hafal Irama luwes

1 0-3 <45 0 0 0 Sangat kurang 

2 4-6 46-55 0 0 0 Kurang 

3 7-9 56-69 4 0 0 Cukup 

4 10-12 70-85 18 0 0 Baik 

5 >12 86-100 0 0 0 Sangat baik 

Jumlah siswa 22 0 0  

Jumlah nilai 1595 0 0  

Rata-rata kelas 72,5 0 0  

Persentase % 73% 0 0  

Tabel 2 .Siklus 1 



 

 

36

Grafik nilai ketuntasan pembelajaran pada Siklus 1 
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Luwes

Prasiklus 

 

Grafik 2 Siklus 1 

 Dari data grafik diatas dapat diketahui bahwa siswa yang 

medapatkan nilai >70 adalah 18 siswa atau 82% dan dinyatakan tuntas 

dalam kriteria hafal. Sedangkan sisanya 4 atau 18% siswa belum cukup 

hafal. 

 Berdasarkan dari data hasil penelitian pada Siklus 1 dapat 

disimpulkan bahwa: "Pada perbaikan siklus 1 ini difokuskan pada 

penguasaan hafalan gerak senam ritmik, siswa yang menghafal dari 

prasiklus 2 siswa atau 2% menjadi 18 siswa atau 82%." 

 Dengan demikian berdasarkan data diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa dengan paket latihan berjenjang mampu 

meningkatkan penguasaan senam ria Indonesia baru pada Kelas V SD 

Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan 2012. 
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Hasil pengamatan yang diperoleh kolaborator antara lain : 

1. RPP telah disusun sesuai dengan format yang disetujui. 

2. Dalam proses belajar telah berjalan sesuai dengan RPP yang dibuat 

akan tetapi harus dkreatifkan lagi. 

3. Pada pemberian materi senam ritmik siswa sudah sedikitnya mampu 

mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh peneliti. 

4. Volume dan intonasi peneliti sudah cukup bagus namun lebih 

ditingkatkan lagi. 

5. Sikap siswa masih ada yang tidak memperhatikan pada saat peneliti 

memberikan contoh gerakan. 

6. Penguasaan terhadap gerakan senam ritmik sudah mulai meningkat.  

4.1.3 Deskripsi Siklus II 

 Pada pertemuan siklus II ini masih melakukan pengamatan 

perbaikan dari siklus I ini, yaitu kemampuan siswa dalam menguasai 

gerakan SRIBU dengan hafal, sesuai dengan hitungan irama serta 

keluwesan yang ada pada siswa tersebut. 

 Observasi dilakukan guru kolaborator, yaitu Mohammad Solichin, 

A. Ma ( Alumni D2 PENJASKES UNNES ) dari SD Negeri 2 Protomulyo 

Kecamatan Kaliwungu Selatan didampingi guru pamong, yaitu Kepala 

Sekolah SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan. 
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Tabel nilai hasil penguasaan materi SRIBU pada Siklus II 

No Latihan Nilai 
Kriteria 

Kategori 
Hafal Irama luwes

1 0-3 <45 0 0 0 Sangat kurang 

2 4-6 46-55 0 0 0 Kurang 

3 7-9 56-69 4 3 2 Cukup 

4 10-12 70-85 18 19 20 Baik 

5 >12 86-100 0 0 0 Sangat baik 

Jumlah siswa 22 22 22  

Jumlah nilai 1595 1643 1606  

Rata-rata kelas 72,5 74,68 73  

Persentase % 73% 75% 71%  

 

Tabel 3. Siklus II 

Grafik ketuntasan belajar siswa pada Siklus II 
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 Berdasarkan data grafik diatas dapat diketahui bahwa pada siklus II 

siswa yang tepat dengan irama sebanyak 19 siswa atau 86 % tepat 

dengan irama, sisanya 3 siswa atau 14% cukup tepat dengan irama. 
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Untuk kriteria keluwesan mencapai 20 siswa atau 91% luwes sesuai 

gerakan tubuh, dan 2 siswa atau 9% belum luwes gerakan tubuh. 

 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan paket 

latihan berjenjang ini dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap 

gerakan SRIBU pada siswa Kelas V SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan 

Kaliwungu Selatan. 

 Data hasil pengamatan yang diperoleh kolaborator yaitu : 

1. RPP berhasil disusun seseai kesepakatan 

2. Pembelajaran berjalan sesuai RPP 

3. Penguasaan kondisi kelas sudah baik 

4. Penguasaan siswa terhadap gerakan SRIBU sudah meningkat. 

 Data yang menunjukkan hasil adanya peningkatan penguasaan 

pembelajaran aktivitas ritmik pada setiap siklus. Tes dilakukan dalam 

bentuk praktik yang dipaparkan seperti dalam tabel dan grafik sebagai 

berikut: 

Tabel hasil akhir penguasaan belajar siswa 

No Interval 
nilai 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

H I L H I L H I L 

1 <45 0 6 16 0 0 0 0 0 0 

2 46-55 15 14 4 0 0 0 0 0 0 

3 56-69 5 2 2 4 0 0 4 3 2 

4 70-85 2 0 0 18 0 0 18 19 20 

5 86-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Jumlah 22 22 22 22 0 0 0 0 0 

Jumlah nilai 1275 1116 1045 1595 0 0 1275 1643 1606 

Rata-rata 57,95 50,73 47,50 72,50 0 0 57,95 74,68 73 

Ketuntasan 58% 51% 48% 73% 0 0 58% 73% 73% 

Tabel 4. Data basil akhir penguasaan belajar siswa 

  Ketuntasan belajar siswa pada data tabel diatas disajikan pada 

grafik berikut ini: 
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Siklus I

Siklus II

 

Grafik 4. Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa 

 Berdasarkan data grafik dan tabel di atas menunjukkan bahwa 

melalui paket latihan berjenjang pada pembelajaran aktivitas ritmik dapat 

meningkatkan ketuntasan belajar pada materi gerakan SRIBU khususnya 

pada penguasaannya. Peningkatan tingkat ketuntasan tersebut ditunjukan 

pada tahap prasiklus siswa yang tuntas belajar 2 siswa atau 9%, pada 

siklus I yang berhasil menghafal gerakan menjadi jadi 18 siswa atau 

82%, dan pada siklus II yang berhasil sesuai dengan irama 19 siswa atau 
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86% dan luwes meningkat menjadi 20 atau 91%. Dan data tersebut dapat 

diartikan bahwa ketuntasan. dalam perbaikan pembelajaran pada 

aktivitas ritmik mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa melalui paket latihan berjenjang dapat meningkatkan 

penguasaan pembelajaran materi SRIBU pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan. 

4.2 Analisis Data Dan Pembahasan 

 Dalam penelitian ini dilaksanakan 2 siklus. Penelitian ini dilakukan 

untuk meningkatkan penguasaan pembelajaran aktivitas ritmik pada 

siswa kelas V SD Negeri 2 Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan 

melalui paket latihan berjenjang yaitu suatu sistem latihan yang 

penerapannya secara bertahap sehingga siswa akan lebih mudah untuk 

menghafal gerakannya. 

 Pada siklus I peneliti memfokuskan tingkat hafalan gerakan SRIBU, 

setiap pertemuan diberikan latihan secara bertahap sampai hafal. Setelah 

dilakukan siklus I, siswa yang hafal gerakan mencapai 18 siswa atau 

82%, 4 siswa atau 18% yang cukup hafal. Meskipun menghafal gerakan 

belum mencapai 100% tetapi sudah melebih 80% yang dianggap tuntas 

belajar. Pencapaian hasil belajar ini dipengaruhi daya ingat siswa yang 

masih bagus diusia pertumbuhan. Bakat dan minat siswa merupakan 

semangat untuk bisa mendapat nilai yang maksimal.  

 Sedangkan pada siklus II lebih memfokuskan tingkat tepat irama dan 

luwes gerakan. Siklus II diberikan secara bertahap sampai siswa bisa 
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melakukan gerakan tepat dengan irama dan luwes gerakan. Yang 

mencapai tepat irama 19 siswa atau 86%, 3 siswa atau 14% cukup tepat 

dengan irama. Sedangkan pencapaian keluwesan 20 siswa atau 91%, 2 

siswa atau 9% cukup luwes. Faktor yang mempengaruhi adalah bakat 

alami yang dimiliki, kecantikan dari dalam/ inner beauty. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama dua siklus dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilaksanakan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Perbaikan pembelajaran yang dikemas dalam penelitian ini 

mengambil konsep mata pelajaran Penjasorkes dengan Kompetensi 

Dasar senam ritmik SRIBU kelas V SD Negeri 2 Protomulyo 

Kecamatan Kaliwungu Selatan menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan, ini terbukti dengan peningkatan hasil tes praktik yang 

diperoleh siswa baik pada akhir prasiklus sampai akhir siklus II. 

5.1.2 Dengan paket latihan berjenjang terbukti dapat meningkatkan 

penguasaan belajar senam ritmik pada siswa kelas V SD N 2 

Protomulyo. 

5.2 Saran 

5.2.1 Agar penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran lebih 

meningkat, hendaknya lebih mengembangkan kreatifitas dalam 

kegiatan mengajar terutama dalam memilih metode yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 
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Lampiran 3. 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 
UPTD PENDIDIKAN KEC. KALIWUNGU SELATAN 

SEKOLAH  DASAR  NEGERI  2 PROTOMULYO 
             Jl. Pangeran Djuminah Ds Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan 

Kabupaten Kendal 
 

KESEDIAAN SEBAGAI TEMAN SEJAWAT 
 

Kepada: 
Kepala Jurusan Universitas Negeri Semarang 
Di Semarang 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa : 
Nama : MUHAMMAD SOLICHIN, A.Ma 
NIP : 197011192002121006 
Tempat Mengajar : SD Negeri 2 Protomulyo  
Alamat Sekolah : Protomulyo, Kec Kaliwungu Selatan  Kabupaten 

Kendal 
Telepon/Handphone :     082135053290 
 
Menyatakan bersedia sebagai teman sejawat untuk mendampingi dalam 
pelaksanaan Penelitian atas nama: 
Nama : HENY KUSMAWATI, A.Ma 
NIM : 6102910108 
Program Studi : S1 – PJJ PJKR 
Tempat Mengajar : SD Negeri 2 Protomulyo 
Alamat Sekolah : Jl. Pangeran Djuminah Ds Protomulyo Kec 

Kaliwungu  Selatan Kabupaten Kendal 
Telepon/ Handphone :    0811454263 
 
Demikian agar surat pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
Mengetahui Kendal, Juni 2012 
 
Kepala SD Negeri 2 Protomulyo Mahasiswa 
 
 
 
Margaretha Suniati, S.Pd Heny Kusmawati 
NIP. 1958011219830420001 NIM.6102910108 
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Lampiran 4. 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 
UPTD PENDIDIKAN KEC. KALIWUNGU SELATAN 

SEKOLAH  DASAR  NEGERI  2 PROTOMULYO 
             Jl. Pangeran Djuminah Ds Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan 

Kabupaten Kendal 
 

SURAT PERNYATAAN  
 No 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini  

Nama  :  HENY KUSMAWATI 

NIM  :  6102910108 

Menyatakan bahwa  

Nama  :  MUHAMMAD SOLICHIN, A.Ma 

NIP  :  197011192002121006 

Tempat mengajar  : SD Negeri 2 Protomulyo Kec Kaliwungu  Selatan 

Kabupaten Kendal 

  

Adalah teman sejawat yang membantu dalam pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran yang merupakan tugas Matakuliah Skripsi . 

 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 Kendal, Juni2012 

 Yang membuat pernyataan  

Teman Sejawat Mahasiswa 

 

  

Muhammad Solichin, A.Ma Heny Kusmawati 

NIP. 197011192002121006 NIM. 6102910108 
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Lampiran 5. 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 
UPTD PENDIDIKAN KEC. KALIWUNGU SELATAN 

SEKOLAH  DASAR  NEGERI  2 PROTOMULYO 
             Jl. Pangeran Djuminah Ds Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan 

Kabupaten Kendal 
 

SURAT KETERANGAN 
 No 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SD Negeri 2 Protomulyo 

Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, menerangkan bahwa: 

 

NAMA : HENY KUSMAWATI 

NIM  : 6102910108 

 

Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bidang Studi 

PENJASORKES dengan Kompetensi Dasar Aktivitas Ritmik pada siswa Kelas V 

Semester 2, tahun pelajaran 2011/2012 di SD Negeri 2 Protomulyi Kecamatan 

Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Adapun pelaksanaan siklus I pada tanggal 

28 Mei 2012  dan siklus II pada tanggal 11 Juni 2012. 

 

 Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

  Kendal, Juni 2012 

  Kepala SD Negeri 2 Protomulyo 

 

 

 

  Margaretha Suniati,S.Pd 

  NIP. 1958011219830420001 
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Lampiran 6. 

REFLEKSI SEBELUM PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

( PRA SIKLUS ) 

 Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

 Kelas / Semester : V/ II 

 Materi  : Aktivitas Ritmik 

 

I REFLEKSI 

 Pada saat peneliti melaksanakan tes praktik dan observasi pembelajaran 

penjasorkes dengan materi aktivitas ritmik, sebagian besar siswa belum dapat 

menguasai materi pelajaran. 

 Siswa belum dapat menguasai materi pelajaran karena : 

1) Siswa belum mampu menghafal berbagai gerakan SRIBU 

2) Siswa belum dapat membedakan antara pemanasan, inti, dan pendinginan 

II PERMASALAHAN  

1)  Siswa belum memahami materi pelajaran, karena 

• Pembelajaran menggunakan metode ceramah saja 

2) Cara mengatasi 

• Guru dalam pembelajaran menggunakan metode berjenjang 

III IDENTIFIKASI 

 Dari 22 jumlah siswa hanya  siswa yang mendapat nilai rata-rata dapat 2 

siswa atau 9%, sedang 20 siswa atau 91% belum tuntas, 

IV FOKUS YANG DIPERBAIKI 

 Metode menggunakan paket latihan berjenjang 
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Lampiran 7 

DAFTAR ABSENSI 

KELAS V SEMESTER II 

SD NEGERI 2 PROTOMULYO 

 

No  No 
Induk Nama Siswa Siklus I  Siklus II 

1 2066 Anita Ayu Purnama   
2 2067 Cahyono Kurnia R   
3 2071 Dia Sultonil Hakim   
4 2072 Eka Setiananingrum   
5 2013 Edi Sungkono   
6 2076 Saeful Amri   
7 2077 Hana Pertiwi   
8 2078 Hana Susanti   
9 2079 Isti Ayu Amalia   
10 2080 Khusnul Wulandari   
11 2089 Mila Fitriana   
12 2090 Muhammad Nur Kholis   
13 2091 Nurul Hidayat   
14 2093 Novita Rahmadani   
15 2095 Oky Sulistiani   
16 2096 Olivia Azura Agustin   
17 2097 Rio Ferdiansyah   
18 2098 Syaekul Huda   
19 2099 Uliya Amalina   
20 2102 Vergiawan Ruli H   
21 2103 M. Agil Ajar   
22 2152 Risalatul Toyibah   

 

 Kendal, Jumat  26 Mei 2012  

Mengetahui  Mahasiswa 
Kepala Sekolah 

 

 

Margaretha Suniati, S.Pd   Heny Kusmawati 
NIP. 1958011219830420001  NIM.6102910108 
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Lampiran 8 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah     :  SD Negeri 2 Protomulyo 

Mala pelajaran     :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester  :  V/2 ( Dua ) 

Pertemuan ke       :  1 sampai dengan 3 

Alokasi Waktu     :  4 x 35 Menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mempraktikkan kombinasi berbagai gerak dasar dalam gerak berirama dan 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya.  

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan kombinasi pola gerak latihan pemanasan dalam gerak 

berirama serta nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin  

C. Indikator 

• Melakukan gerakan latihan 1 sampai  6 dengan hitungan irama 

• Melakukan gerakan peralihan dengan hitungan 

• Mekakukan gerakan inti 1 sampai 4 dengan hitungan 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Siswa dapat melakukan gerakan aktivitas ritmik 

• Siswa dapat menghafal gerakan aktivitas ritmik 
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E. Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility)  

Ketelitian (carefulness)  

Kerja sama (Cooperation)  

Toleransi (Tolerance)  

Percaya diri (Confidence) 

Keberanian ( Bravery )  

F. Materi Ajar 

• Senam Ria Indnesia Baru 

( rangkaian gerakan latihan  )  

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

• Ceramah 

• Demonstrasi 

• Praktik 

H. Langkah-langkah Pembelajaran Siklus I (26 Mei 2012) 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

 Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

 Kegiatan inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 

 Melakukan gerakan pemanasan, dimulai dari gerakan awal latihan 1 

sampai 6, menggunakan hitungan irama  

 Melakukan gerakan peralihan dan mengulang latihan 1 sampai 6 

 Melakukan gerakan inti 1 sampai dengan 5, gerakan itu dilakukan 

sampai anak-anak hafal  
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 Melakukan gerakan pendinginan 1 sampai 4 hingga siswa hafal 

 Melakukan rangkaian gerakan SRIBU berulang-ulang sampai siswa 

hafal 

Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Memfasilitasi   peserta   didik   melalui   pemberian  tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis  

 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut  

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif  

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar  

Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:  

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan  

 Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan-gerakan yang 

dilakukan pada senam ritmik  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan  

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru:  

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan  

 Memperbaikai    tentang    kesalahan-kesalahan gerakan-gerakan yang 

dilakukan pada senam ritmik  
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I. Alat dan Sumber Belajar: 

• Buku Penjaskes kls. 5 

• Diktat senam 

• Lapangan / aula 

• Tape 

• Casete 

• Pluit PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen Soal 

• Melakukan senam 
kesegaran jasmani 
sampai hafal 
 

Test Praktik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Praktik 
Test 
Ketrampilan 
 
 
 
 
 
 
 

Praktikanlah 
Gerakan senam 
SRIBU 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Kendal, Jumat 26 Mei 2012  

Mengetahui  Mahasiswa 

Kepala Sekolah 

 

 

Margaretha Suniati, S.Pd   Heny Kusmawati 
NIP. 1958011219830420001  NIM.6102910108 
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Lampiran 9 

 

REFLEKSI PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

 

 MATA PELAJARAN       : PENJASORKES  

 KELAS / SEMESTER       : V / II  

 MATERI POKOK   : SENAM RIA INDONESIA BARU 

REFLEKSI 

Setelah dilaksanakan proses pembelajaran Penjasorkes dengan materi 

Senam Ria Indonesia Baru(SRIBU), ternyata dengan metode paket latihan 

berjenjang sangat berpengaruh pada penguasaan belajar siswa. Hal ini terlihat 

pada hasil tes praktik siswa dari 22 siswa yang hafal gerakan mencapai 18 siswa 

atau 82%, sedangkan yang cukup hafal masih 4 siswa atau 18%. 

Pada waktu pelaksanakan pembelajaran penjasorkes materi SRIBU, 

peneliti dalam pemanfaatan metode paket latihan berjenjang sudah optimal, ini 

dapat dilihat dari pencapaian nilai siswa. Siswa lebih antusias menghafal gerakan.. 

Pada akhir pelajaran peneliti memberi tugas untuk menghafal dan 

memberikan  kesempatan siswa untuk bertanya tentang kesulitan pada materi 

senam ritmik. 

Peneliti segera mendiskusikan dengan teman sejawat untuk 

mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari 

diskusi dengan teman sejawat diperoleh saran untuk mengambil langkah 

perencanaan perbaikan siklus II. 

 

 



 

 

58

Lampiran 10 

 

INSTRUMEN PENILAIAN  

AKTIVITAS PENELITI SELAMA PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : PENJASORKES 

Siklus  :  I 

Hari / Tanggal :  Jumat, 26 Mei 2012 

No AKTIVITAS PENELITI K S B 
1 Persiapan -  - 

2 Membuka pelajaran -  - 

3 Memotivasi siswa  - - 

4 Penguasaan materi -  - 

5 Penyajian sesuai dengan urutan materi -  - 

6 Metode  - - 

7 Bimbingan terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan belajar 

   

8 Pelaksanaan evaluasi -  - 

9 Pelaksanaan sesuai alokasi waktu -  - 

10 Menggunakan alat bantu -  - 

11 Mengakhiri pelajaran -  - 

K = Kurang 

S = Sedang     

B  = Baik 

 
Kaliwungu, 26 Mei 2012 

Obsever 

 

 
Muhammad Solichin, A.Ma 
NIP. 197011192002121006 
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Lampiran 11 

 

INDIKATOR PENGAMATAN 

AKTIVITAS GURU SELAMA PEMBELAJARAN 

No Kategori 
Pengamatan 

Skor dan Indikator 

Kurang (1) Sedang (2) Baik (3) Ket 
1 
 
 
 
 
 
 

Persiapan 
 
 
 
 
 
 

Program, 
Rencana 
Pembelajaran 
tidak ada 
 
 
 

Program rencana 
pembelajaran ada 
 
 
 
 
 

Program 
Rencana 
Pembelajaran 
ada beserta 
komponen- 
komponennya 
 

 

2 
 
 
 
 
 

Membuka 
 
 
 
 
 

Kurang relevan 
dengan materi 
 
 
 
 

Kurang relevan 
dengan materi 
danmampu 
membangkitkan 
perhatian anak 
 

Relevan 
dengan materi 
 
 
 
 

 

3 
 
 

Memotivasi 
siswa 
 

Tidak lengkap 
dan monoton 
 

Variatif dan 
kurang lengkap 
 

Variatif dan 
lengkap 
 

 

4 
 
 

Penguasaan 
materi 
 

Yang dikuasai 
sebagian 
 

Urutan tidak 
sistematik 
 

Urutan 
sistematik 
 

 

5 
 
 
 
 

Penyajian 
sesuai 
dengan 
urutan materi 
 

Penyajian 
materi tidak unit
 
 
 

Penyajian materi 
unit tapi tidak 
lengkap 
 
 

Penyajian 
materi unit dan 
lengkap 
 
 

 

6 
 
 

Metode 
 
 

Tidak variatif 
 
 

Variatif dan 
kurang lengkap 
 

Variatif dan 
lengkap 
 

 

7 
 
 
 

Bimbingan 
terhadap 
siswa yang 
mengalami 
kesulitan 
belajar 
 

Bimbingan 
secara umum / 
klasikal 
 

Bimbingan 
berupa arahan 
 
 

Bimbingan 
sesuai dengan 
tingkat 
kesulitan siswa 
 
 

 

8 
 
 

Pelaksanaan 
evaluasi 
 

Evaluasi tidak 
dilaksanakan 
 

Evaluasi 
dilaksanakan 
tetapi kurang

Evaluasi 
dilaksanakan 
sesuai rencana 
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sesuai dengan 
rencana 

 

9 
 
 
 

Pelaksanaan 
sesuai 
dengan 
alokasi 
waktu 

Waktu tidak 
dikelola dengan 
baik 
 
 

Efektif tapi tidak 
sesuai dengan 
waktu yang 
direncanakan 
 

Efekti dan 
tepat waktu 
 
 
 

 

10 
 
 

Penggunaan 
alat peraga 
 

Tidak 
menggunakan 
alat peraga 

Menggunakan 
tapi tidak efektif 
 

Menggunakan 
dan eektif 
 

 

11 
 
 

Mengakhiri 
pembelajaran 
 
 

Pembelajaran 
tidak diakhiri 
dengan 
penjelasan 

Pembelajaran 
diakhiri dengan 
tergesa-gesa 
 

Pembelajaran 
diakhiri 
dengan 
penjelasan 
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Lampiran 12  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  :  SD Negeri 2 Protomulyo 

Mata Pelajaran  :   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/ Semester  :  V/ II ( DUA ) 

Pertemuan ke  :  1 sampai 3 

Alokasi waktu :   4 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi : 

Mempraktikkan kombinasi berbagai gerak dasar dalam gerak berirama dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  

B. Kompetensi Dasar : 

Mempraktikkan satu pola gerak berirama terstraktur dengan konsisten dan 

lancar serta nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin  

C. Indikator 

• Melakukan gerakan SRIBU tepat dengn irama dan luwes 

D. Tujuan Pembelajaran: 

• Siswa dapat melakukan Senam Ria Indonesia Baru  

• Siswa dapat melakukan pola gerak aktivitas  ritmik dengan  hafal ,tepat 

irama dan  luwes 

E. Karakter siswa yang diharapkan:  

Disiplin (Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility)  

Ketelitian ( carefulness)  

Kerjasama ( Cooperation )  

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence )  

Keberanian ( Bravery ) 
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F. Materi Ajar (Materi Pokok): 

Senam Ria Indonesia Baru(SRIBU) 

G. Metode Pembelajaran: 

• Ceramah 

• Demonstrasi 

• Praktek 

H. Langkah-langkah Pembelajaran Siklus II ( Jumat 2 Juni 2012) 

• Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

 Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelaj ari 

• Kegiatan inti  

Eksplorasi 

 Melakukan semua gerakan latihan pemanasan, inti, pendinginan 

berkelompok dengan irama musik 

 Melakukan gerakan senam ritmik dengan luwes 

 Melakukan rangkaian gerakan Senam Ria Indonesia Baru   dari awal 

pemanasan sampai pendinginan menggunakan  irama senam  ritmik 

SRIBU sampai hafal dan  tepat dengan musik  

 Melakukan gerakan senam ritmik dengan luwes
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Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Memfasilitasi   peserta   didik   melalui   pemberian   tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis  

 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tonpa rasa takut  

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif  

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar  

Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan  

 Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan gerakan-gerakan yang 

dilakukan pada senam ritmik  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan  

• Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan  

 Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan-gerakan yang 

dilakukan pada 

 Senam Ria Indonesia Baru (SRIBU) 

J. Alat dan Sumber Belajar: 

• Buku Penjaskes kls. 5 

• Diktat senam 
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• Lapangan / aula 

• Tape 

• Casete 

• Pluit  

PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen Soal 

• Melakukan gerakan 
senam kesegaran 
jasmani dengan 
hitungan  

• Melakukan gerakan 
senam kesegaran 
jasmani dengan 
irama  

Test beregu 
 

Test praktik  
Test 
ketrampilan 
pengamatan  
 

Praktikanlah senam 
irama SRIBU  
 

 

 

 Kendal, 2  Juni 2012  

Mengetahui  Mahasiswa 

Kepala Sekolah 

 

 

Margaretha Suniati, S.Pd   Heny Kusmawati 
NIP. 1958011219830420001  NIM.6102910108 
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Lampiran 13 

 

REFLEKSI PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaram  :  PENJASORKES 

Materi Pokok  :  Senam Ria Indonesia Baru (SRIBU) 

Kelas / Semester  :  V / II 

 

REFLEKSI 

Setelah melaksanakan pembelajaran Penjasorkes siklus II materi senam 

ritmik lebih menekankan tingkat ketepatan dengan irama dan keluwesan ternyata 

siswa mengalami banyak peningkatan, walaupun masih ada siswa yang belum 

mencapai target ketuntasan. Hal ini terlihat dari hasil tes praktik siswa pada 

perbaikan siklus II. Dari 22 siswa yang tepat irama 15 siswa atau 68% dan cukup 

tepat irama 7 siswa atau 32%, sedangkan yang luwes gerakan mencapai 18 siswa 

atau 82%, sedangkan yang cukup luwes 4 siswa atau 18%. 

Didalam menggunakan metode paket latihan berjenjang sudah lebih 

optimal. Pada siklus II lebih menekankan tingkat keluwesan dan tepat irama, dan 

siswa mampu menguasai ketiga kriteria penilain. 

Dengan demikian dinyatakan perbaikan pembelajaran siklus II ini telah 

cukup berhasil, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan pembelajaran siklus III 

Dan kegiatan pembelajaran dapat dilanjutkan pada materi selanjutnya. 
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Lampiran 14 

 

DAFTAR ABSENSI 

KELAS V SEMESTER II 

SD NEGERI 2 PROTOMULYO 

 

No  No 
Induk Nama Siswa Siklus I  Siklus II 

1 2066 Anita Ayu Purnama   
2 2067 Cahyono Kurnia R   
3 2071 Dia Sultonil Hakim   
4 2072 Eka Setiananingrum   
5 2013 Edi Sungkono   
6 2076 Saeful Amri   
7 2077 Hana Pertiwi   
8 2078 Hana Susanti   
9 2079 Isti Ayu Amalia   
10 2080 Khusnul Wulandari   
11 2089 Mila Fitriana   
12 2090 Muhammad Nur Kholis   
13 2091 Nurul Hidayat   
14 2093 Novita Rahmadani   
15 2095 Oky Sulistiani   
16 2096 Olivia Azura Agustin   
17 2097 Rio Ferdiansyah   
18 2098 Syaekul Huda   
19 2099 Uliya Amalina   
20 2102 Vergiawan Ruli H   
21 2103 M. Agil Ajar   
22 2152 Risalatul Toyibah   

 

 Kendal, Jumat 2 Juni  2012  

Mengetahui  Mahasiswa 
Kepala Sekolah 

 

 

Margaretha Suniati, S.Pd   Heny Kusmawati 
NIP. 1958011219830420001  NIM.61029101 
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Lampiran  15 

INSTRUMEN PENILAIAN  

AKTIVITAS PENELITI SELAMA PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : PENJASORKES 

Siklus  :  II 

Hari / Tanggal :  Jumat, 2  Juni 2012  

No AKTIVITAS PENELITI K S B 
1 Persiapan - -  

2 Membuka pelajaran -  - 

3 Memotivasi siswa - -  

4 Penguasaan materi - -  

5 Penyajian sesuai dengan urutan materi - -  

6 Metode - -  

7 Bimbingan terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan belajar 

- -  

8 Pelaksanaan evaluasi -  - 

9 Pelaksanaan sesuai alokasi waktu -  - 

10 Menggunakan alat bantu - -  

11 Mengakhiri pelajaran - -  

K = Kurang 

S = Sedang     

B  = Baik 

 
Kaliwungu, 2 Juni 2012 

Obsever 

 

 
Muhammad Solichin, A.Ma 
NIP. 197011192002121006 
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Lampiran 16 

 

INDIKATOR PENGAMATAN 

AKTIVITAS GURU SELAMA PEMBELAJARAN 

No Kategori 
Pengamatan 

Skor dan Indikator 

Kurang (1) Sedang (2) Baik (3) Ket 
1 
 
 
 
 
 
 

Persiapan 
 
 
 
 
 
 

Program, 
Rencana 
Pembelajaran 
tidak ada 
 
 
 

Program rencana 
pembelajaran ada 
 
 
 
 
 

Program 
Rencana 
Pembelajaran 
ada beserta 
komponen- 
komponennya 
 

 

2 
 
 
 
 
 

Membuka 
 
 
 
 
 

Kurang relevan 
dengan materi 
 
 
 
 

Kurang relevan 
dengan materi 
danmampu 
membangkitkan 
perhatian anak 
 

Relevan 
dengan materi 
 
 
 
 

 

3 
 
 

Memotivasi 
siswa 
 

Tidak lengkap 
dan monoton 
 

Variatif dan 
kurang lengkap 
 

Variatif dan 
lengkap 
 

 

4 
 
 

Penguasaan 
materi 
 

Yang dikuasai 
sebagian 
 

Urutan tidak 
sistematik 
 

Urutan 
sistematik 
 

 

5 
 
 
 
 

Penyajian 
sesuai 
dengan 
urutan materi 
 

Penyajian 
materi tidak unit
 
 
 

Penyajian materi 
unit tapi tidak 
lengkap 
 
 

Penyajian 
materi unit dan 
lengkap 
 
 

 

6 
 
 

Metode 
 
 

Tidak variatif 
 
 

Variatif dan 
kurang lengkap 
 

Variatif dan 
lengkap 
 

 

7 
 
 
 

Bimbingan 
terhadap 
siswa yang 
mengalami 
kesulitan 
belajar 
 

Bimbingan 
secara umum / 
klasikal 
 

Bimbingan 
berupa arahan 
 
 

Bimbingan 
sesuai dengan 
tingkat 
kesulitan siswa 
 
 

 

8 
 
 

Pelaksanaan 
evaluasi 
 

Evaluasi tidak 
dilaksanakan 
 

Evaluasi 
dilaksanakan 
tetapi kurang

Evaluasi 
dilaksanakan 
sesuai rencana 
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sesuai dengan 
rencana 

 

9 
 
 
 

Pelaksanaan 
sesuai 
dengan 
alokasi 
waktu 

Waktu tidak 
dikelola dengan 
baik 
 
 

Efektif tapi tidak 
sesuai dengan 
waktu yang 
direncanakan 
 

Efekti dan 
tepat waktu 
 
 
 

 

10 
 
 

Penggunaan 
alat peraga 
 

Tidak 
menggunakan 
alat peraga 

Menggunakan 
tapi tidak efektif 
 

Menggunakan 
dan efektif 
 

 

11 
 
 

Mengakhiri 
pembelajaran 
 
 

Pembelajaran 
tidak diakhiri 
dengan 
penjelasan 

Pembelajaran 
diakhiri dengan 
tergesa-gesa 
 

Pembelajaran 
diakhiri 
dengan 
penjelasan 
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Lampiran 17 

 

DAFTAR NILAI PENJASORKES KELAS V 

PRA SIKLUS 

 

No No Induk Nama Siswa 
KRITERIA 

Hafal Irama Luwes
1 2066 Anita Ayu Purnama 50 50 45 
2 2067 Cahyono Kurnia R 75 55 55 
3 2071 Dia Sultonil Hakim 80 60 55 
4 2072 Eka Setiananingrum 55 50 45 
5 2013 Edi Sungkono 55 50 45 
6 2076 Saeful Amri 50 46 45 
7 2077 Hana Pertiwi 55 50 40
8 2078 Hana Susanti 80 55 60 
9 2079 Isti Ayu Amalia 50 46 45 
10 2080 Khusnul Wulandari 60 50 45 
11 2089 Mila Fitriana 55 46 45 
12 2090 Muhammad Nur Kholis 55 50 45 
13 2091 Nurul Hidayat 80 65 60 
14 2093 Novita Rahmadani 65 50 50 
15 2095 Oky Sulistiani 60 50 45 
16 2096 Olivia Azura Agustin 55 46 45 
17 2097 Rio Ferdiansyah 50 46 45 
18 2098 Syaekul Huda 55 50 45 
19 2099 Uliya Amalina 65 50 45 
20 2102 Vergiawan Ruli H 65 55 45 
21 2103 M. Agil Ajar 65 55 50 
22 2152 Risalatul Toyibah 50 46 45 
  Jumlah Nilai 1275 1116 1045 
  Rata-rata 57,95 50,72 47,5 
  Ketuntasan 56% 51% 48% 
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Lampiran 18 

 

DAFTAR NILAI PENJASORKES KELAS V 

SIKLUS I 

 

No No Induk Nama Siswa 
KRITERIA 

Hafal Irama Luwes
1 2066 Anita Ayu Purnama 80   
2 2067 Cahyono Kurnia R 80   
3 2071 Dia Sultonil Hakim 80   
4 2072 Eka Setiananingrum 65   
5 2013 Edi Sungkono 65   
6 2076 Saeful Amri 55   
7 2077 Hana Pertiwi 73   
8 2078 Hana Susanti 80   
9 2079 Isti Ayu Amalia 67   
10 2080 Khusnul Wulandari 80   
11 2089 Mila Fitriana 65   
12 2090 Muhammad Nur Kholis 80   
13 2091 Nurul Hidayat 80   
14 2093 Novita Rahmadani 72   
15 2095 Oky Sulistiani 74   
16 2096 Olivia Azura Agustin 65   
17 2097 Rio Ferdiansyah 65   
18 2098 Syaekul Huda 65   
19 2099 Uliya Amalina 80   
20 2102 Vergiawan Ruli H 80   
21 2103 M. Agil Ajar 75   
22 2152 Risalatul Toyibah 69   
  Jumlah Nilai 1595   
  Rata-rata 72,5   
  Ketuntasan 73%   
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Lampiran 19 

 

DAFTAR NILAI PENJASORKES KELAS V 

SIKLUS II 

 

No No Induk Nama Siswa 
KRITERIA 

Hafal Irama Luwes
1 2066 Anita Ayu Purnama 80 75 70 
2 2067 Cahyono Kurnia R 80 80 80 
3 2071 Dia Sultonil Hakim 80 80 80 
4 2072 Eka Setiananingrum 65 75 70 
5 2013 Edi Sungkono 65 75 72 
6 2076 Saeful Amri 55 75 75 
7 2077 Hana Pertiwi 73 75 60
8 2078 Hana Susanti 80 80 80 
9 2079 Isti Ayu Amalia 67 75 72 
10 2080 Khusnul Wulandari 80 80 73 
11 2089 Mila Fitriana 65 75 60 
12 2090 Muhammad Nur Kholis 80 75 70 
13 2091 Nurul Hidayat 80 80 80 
14 2093 Novita Rahmadani 72 75 80 
15 2095 Oky Sulistiani 74 75 76 
16 2096 Olivia Azura Agustin 65 65 70 
17 2097 Rio Ferdiansyah 65 75 70 
18 2098 Syaekul Huda 65 75 78 
19 2099 Uliya Amalina 80 75 70 
20 2102 Vergiawan Ruli H 80 78 75 
21 2103 M. Agil Ajar 75 68 75 
22 2152 Risalatul Toyibah 69 60 70 
  Jumlah Nilai 1595 1643 1606 
  Rata-rata 72,5 74,68 73 
  Ketuntasan 73% 75% 73% 
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Lampiran 20 
 

Gambar 1.1  
Siklus II 

Kegiatan Awal (Berdoa) 
 

 
 

Gambar 1.2  
Absensi Siswa 

Penjelasan Pemberian Metode Paket Latihan Berjenjang 
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Gambar 1.3  
Praktek Senam Ritmik SRIBU menggunakan Paket Latihan Berjenjang  
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Gambar 1.4  
Kegiatan Penutup  

(Evaluasi) 
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Gambar 2.1  
Praktek Senam Ritmik SRIBU Setelah Siklus I  

Siklus II  
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Gambar 2.2 
Evaluasi Siswa yang Sudah Mengalami Peningkatan Penguasaan Belajar  
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