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Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa hasil 
belajar lompat jauh gaya jongkok siswa kelas V SD Negeri Cokro tergolong 
rendah, dan media apa yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil 
belajar lompat jauh gaya jongkok. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
hasil belajar lompat jauh gaya jongkok siswa kelas V SD Negeri Cokro Tahun 
Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Cokro 
Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Subyek yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Cokro Kecamatan Blado Tahun 
Pelajaran 2011/2012 berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki – laki dan 
4 siswa perempuan. Sedangkan obyek penelitiannya adalah siswa untuk mendapat 
data tentang lompat jauh gaya jongkok dan guru sebagai kolaborator untuk 
melihat keberhasilan penerapan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok di SD 
Negeri Cokro.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes praktik, dan observasi. Analisis data yang digunakan analsis secara 
deskriptif dengan menggunakan teknik prosentase. 

Nilai rata – rata hasil tes dari 20 siswa yang dilakukan pada siklus I adalah 
69,25 sedangkan pada siklus II adalah 74,05. Berdasarkan hasil analisis data, 
terdapat peningkatan yang signifikan dari sikulus I dan siklus II yaitu siswa yang 
tuntas sebanyak 13 siswa dengan prosentase  65 % sedangkan pada siklus II siswa 
yang tuntas 19 siswa  dengan jumlah persentase 95%. Dari hasil tersebut dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media ban bekas dan bola plastik dapat 
meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok dan dapat membantu guru 
dalam pembelajaran sehingga sangat efektif untuk diterapkan. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, saran yang bisa diberikan peneliti 
adalah: 1) media ban bekas dan bola plastik dapat meningkatkan hasil belajar 
lompat jauh gaya jongkok sehingga guru Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 
dapat menggunkan media tersebut, 2) hendaknya dalam pembelajaran Pendidikan 
Jasmani dan Olah Raga hendaknya guru lebih sering menggunakan media atau 
alat peraga dan selalu berinovasi sehingga dapat merangsang siswa untuk 
menyukai materi yang diajarkan dalam pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui 

aktivitas jasmani, fisik, permainan dan olah raga terpilih yang dijadikan sebagai 

media untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh. Namun 

perolehan ketrampilan dan perkembangan lain yang berisi jasmani itu juga 

sekaligus sebagai tujuan. Melalui pendidikan jasmani, siswa disosialisasikan 

kedalam aktivitas jasmani termasuk ketrampilan berolahraga. Oleh karena itu 

tidaklah mengherankan apabila banyak yang meyakini dan mengatakan bahwa 

pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan menyeluruh dan sekaligus 

memiliki potensi yang strategis untuk mendidik. 

Pendidikan jasmani dilakukan dengan sarana jasmani yakni aktivitas 

jasmani yang pada umumnya (meskipun tidak selalu) dilakukan dengan tempo 

yang cukup tinggi dan terutama gerakan-gerakan besar ketangkasan dan 

ketrampilan yang tidak perlu terlalu cepat, terlalu halus, dan sempurna atau 

berkualitas tinggi, agar diperoleh manfaat bagi anak-anak didik. Meskipun sarana 

pendidikan tersebut fisikal. Manfaat bagi anak-anak didik mencakup bidang-

bidang non-fisikal seperti intelektual, sosial, estetik dalam kawasan-kawasan 

kognitif maupun afektif. 

Dengan bahasa lain pendidik jasmani berusaha untuk mengembangkan 

pribadi secara menyeluruh  dengan sarana jasmani yang merupakan saham, 
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khususnya yang tidak diperoleh dari usaha-usaha pendidikan yang lain karena 

hasil pendidikan dari pengalaman jasmani tidak terbatas pada perkembangan 

tubuh atau fisik. Pendidikan jasmani berkewajiban meningkatkan jiwa dan raga 

yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari seseorang atau 

keseluruhan pribadi seseorang. Pendidikan jasmani menggunakan pendekatan 

keseluruhan yang mencakup semua kawasan baik organik, motorik, kognitif, 

maupun afektif, karena manusia dipandang seutuhnya. 

Namun demikian pelaksanaan pendidikan jasmani di Indonesia terasa 

masih cukup memuaskan apabila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain 

atau dibandingkan dengan perannya sebagai bagian dari pendidikan secara umum. 

Akan tetapi Bigot, Konhstan, dan Paland yang dikutip oleh Sukintaka (1992:48) 

menyatakan bahwa terdapat kelemahan – kelemahan pada mata pelajaran 

pendidikan jasmani, kelemahan itu tampak dalam beberapa aspek seperti :  

a. Faktor sumber daya manusia atau ketenagaan khususnya guru yang 

menangani bidang studi tersebut selain jumlahnya memang masih kurang, 

kualifikasinya juga masih rendah (sebagian guru generalis) atau tidak sesuai 

dengan tugas dan profesinya. 

b. Infrastruktur olahraga pendukung, termasuk sarana dan prasarana yang 

memungkinkan siswa untuk memperoleh kesempatan yang lebih banyak 

untuk aktif bergerak atau bermain sesuai dengan fitrahnya. 

c. Pemahaman dan penguasaan dasar-dasar pendidikan jasmani secara 

mendalam perlu dimiliki oleh setiap penyelenggara pendidikan jasmani. 
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Upaya ini juga berkaitan dengan penyelarasan landasan teoritis dengan 

penerapan di lapangan. Konseptual dan penyelenggaraanya. 

d. Kurangnya dana untuk menyelenggarakan program yang akan menghasilkan 

perubahan bermakna dan hasil belajar yang diharapkan. 

e. Minat belajar siswa itu sendiri juga bisa merupakan masalah keadaan 

psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. 

Dunia pendidikan tidak akan berkembang tanpa memperbaiki proses 

belajar mengajar yang mampu mengembangkan daya kreatifitas dan aktifitas 

siswa, sehingga siswa memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu belajar 

sangatlah penting bagi siswa untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

mengadakan perubahan dalam dirinya secara keseluruhan melalui proses, baik 

pengetahuan, ketrampilan maupun interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu 

keberhasilan belajar bukan hanya tergantung kepada kecemerlangan otak, tetapi 

sikap kebiasaan dan pengetahuan awal diduga juga mempunyai andil yang cukup 

besar dalam menentukan keberhasilan siswa, begitu juga dengan minat siswa itu 

sendiri, karena dengan adanya minat seseorang dalam melakukan suatu kegiatan 

akan menjalankannya dengan panuh semangat untuk mencapai tujuannya dan 

akhir kegiatan dia akan merasakan manfaat akan apa yang sudah dilakukan. 

Kecuali hal-hal yang disebutkan di atas, ada atau tidaknya hambatan dalam belajar 

merupakan hal yang mungkin juga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

pada siswa. 
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Berdasarkan pemikiran di atas maka prestasi belajar penjas perlu adanya 

penataan dari berbagai segi antara lain dalam kaitannya dengan pengetahuan dasar 

siswa, cara belajar siswa dan juga kesiapan yang bersangkutan sebelum mengikuti 

suatu pelajaran dunia pendidikan tidak akan berkembang tanpa memperbaiki 

proses belajar mengajar yang mampu mengembangkan daya kreativitas dan 

aktivitas siswa, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai seorang 

pendidik harus lebih kreatif dan inovatif sehingga diharapkan dapat menemukan 

solusi-solusi terkait dengan permasalahan diatas dan mencari metode- metode 

pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa sehingga dapat meningkatkan hasil  

belajar siswa dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan 

jasmani.  

Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah Dasar kelas V ada beberapa kendala materi yang sering dialami oleh 

siswa SD Negeri Cokro Tahun Pelajaran 2011/2012, salah satunya adalah materi 

atletik pada nomor lompat jauh gaya jongkok. Bagi siswa, lompat jauh gaya 

jongkok adalah materi yang menjemukan dan kurang diminati terutama bagi siswa 

putri sehingga sangat mempengaruhi hasil atau prestasi belajar siswa. 

Melihat kondisi hasil belajar siswa tersebut, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) pada siswa kelas V SD Negeri Cokro 

Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan judul “ PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK MELALUI BAN BEKAS DAN BOLA 

PLASTIK PADA SISWA KELAS V SD NEGERI COKRO TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012 ”.  
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Penelitian tindakan kelas ini akan mencoba memodifikasi media bantu 

Pembelajaran dalam pendidikan jasmani pada siswa kelas V SD Negeri Cokro 

Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan materi teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. 

Pembelajaran dengan pendekatan alat bantu berupa ban bekas dan bola plastik 

untuk meningkatkan hasil lompat jauh gaya jongkok yang lebih baik yang 

dilakukan oleh siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Mengapa hasil belajar lompat jauh siswa kelas V SDN Cokro rendah? 

2. Faktor – faktor apa yang menyebabkan hasil belajar lompat jauh siswa kelas 

V SDN Cokro rendah? 

3. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok 

meningkat? 

4. Apa yang harus dilakukan Guru agar hasil belajar lompat jauh gaya jongkok 

meningkat? 

Peneliti tidak akan meneliti semua masalah yang ada, tetapi hanya 2 

(dua) masalah saja yaitu : 

1. Mengapa hasil belajar lompat jauh siswa kelas V SDN Cokro rendah? 

2. Apa yang harus dilakukan Guru agar hasil belajar lompat jauh gaya jongkok 

meningkat? 

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan atau dikuasai 

siswa sebagai hasil pembelajaran. Jadi hasil belajar lompat jauh gaya jongkok 
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adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan siswa atau dikuasai siswa pada saat 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. 

Media/media pembelajaran adalah alat atau sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media Ban bekas dan Bola 

Plastik adalah media hasil inovasi pemanfaatan ban bekas dan bola plasti yang 

dapat siswa dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di 

atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :  

“ Apakah penggunaan media/alat bantu ( ban bekas dan bola plastik ) 

dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok siswa kelas V SD 

Negeri Cokro ?”. 

1.3. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran makna yang berbeda terhadap judul dan 

rumusan masalah oleh para pembaca, diperlukan penegasan istilah sebagai 

berikut. 

1.3.1 Peningkatan 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, peningkatan berarti proses, cara, 

perbuatan meningkatkan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:1712). Dalam 

penelitiann ini, indikator adanya peningkatan adalah adanya perubahan menjadi 

lebih baik antara kondisi awal dan kondisi akhir yaitu Peningkatan hasil belajar 

lompat jauh gaya jongkok . 
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1.3.2 Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap (Darsono, 2000:4). Yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar lompat jauh gaya jongkok dalam pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan. 

 

1.3.3 Lompat jauh 

Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik yang lain 

yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan 

menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki/anggota tubuh lainnya dengan 

keseimbangan yang baik (Widya, 2004: 65). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

lompat jauh gaya jongkok dalam cabang atletik. 

 

1.3.4 Gaya Jongkok 

Gaya Jongkok adalah salah satu macam gaya dalam lompat jauh dengan posisi 

saat melayang di udara bersikap jongkok. Gaya jongkok merupakan gaya yang paling 

mudah dilakukan dibandingkan dengan gaya yang lainnya. ( farida, 2010:12 )Yang 

dimaksud  gaya jongkok dalam penelitian ini adalah gaya dalam lompat jauh. 

 

1.3.5 Ban bekas 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Ban adalah lingkar dari karet yang 

dipasang melingkar pada roda (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:130) Bekas adalah sesuatu 

yang tidak pernah di pakai (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:218).Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan ban bekas adalah ban luar sepeda motor yang sudah tidak layak 

pakai atau tidak dapat digunakan lagi. 
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1.3.6 Bola plastik 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bola adalah barang bulat yang 

terbuat dari karet atau lainnya untuk bermain-main(Pusat Bahasa Depdiknas, 

2008:218). Plastik adalah kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa tetapi 

dapat diubah bentuk (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:1146) Dalam penelitian ini, 

yang dinamakan dengan bola plastik adalah bola berbentuk bulat yang terbuat dari 

plastik dan lazim digunakan oleh anak – anak untuk bermain. 

1.3.7 Siswa 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, siswa adalah subjek yang belajar 

pada satuan pendidikan tertentu (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:1477). Yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Cokro. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum : untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok. 

2. Tujuan Khusus:  untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok 

melalui penggunaan media Ban bekas dan Bola Plastik. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1. Manfaat Teoritis bola brg bulat yg dbuat dr kret dsb utk brmin2 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

bagi sekolah, maupun peneliti itu sendiri. Adapun manfaat secara teoritis dari 

penelitian ini adalah : 
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1. Menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi penelitian sejenis dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan terutama 

pendidikan jasmani ; 

2. Menjadi rujukan alternatif pendekatan pembelajaran penjasorkes di sekolah – 

sekolah. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki secara profesional sebagai guru khususnya untuk pengembangan 

pembelajaran; 

2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam materi lompat jauh gaya jongkok; 

3. Bagi sekolah, penelitian diharapkan dapat meningkatan kualitas Pembelajaran 

dan pengajaran yang berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru, 

sehingga pada akhirnya  akan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara 

keseluruhan. 

1.6. Sumber pemecahan masalah 

Bentuk tindakan yang diambil oleh peneliti untuk memecahkan masalah 

penelitian ini adalah dengan penerapan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

melalui Ban bekas dan bola plastik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti sekaligus berperan sebagai guru yang mengajar 

materi tersebut yang dilaksanakan dalam dua siklus penelitian tindakan kelas 

(PTK). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, Pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap (Darsono, 2000:4). 

Menurut Gagne dan Berliner, sebagaimana dikutip oleh Anni (2006:2), belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya sebagai hasil 

dari pengalaman. 

Belajar adalah key term (istilah kunci) dalam setiap usaha pendidikan. 

Sementara pendidikan (tarbiyah) memiliki kesejatian makna sebagai usaha 

pendewasaan manusia agar menjadi manusia sempurna yakni manusia beriman, 

bertakwa, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi lingkungannya pada masa 

sekarang maupun mendatang (Sya’roni, 2007: 1).  

Menurut Morgan (1986) dalam Ratumanan (2004:1) belajar dapat 

didefinisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi 

sebagai hasil latihan atau pengalaman.  

Menurut Ahmadi (1994: 128) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.  

Dengan demikian, belajar dapat diartikan sebagai suatu tahapan aktivitas 

yang menghasilkan perubahan tingkah laku dan mental yang relatif tetap sebagai 
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bentuk respon terhadap suatu situasi atau sebagai hasil pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan. 

2.2 Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajaran setelah mengalamai aktivitas belajar (Anni, 2006:5). Hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan yang mencakup bidang kognitif, afektif, 

psikomotor (Munadi, 2010:2). 

Hasil belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan siswa dalam 

melakukan pembelajaran (Battersby 2001:3). Hasil belajar siswa merupakan salah 

satu bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada orang tua siswa dan masyarakat 

yang telah mempercayakan terhadap sekolah untuk mendidik,mengajar,dan 

mempersiapkan para siswa untuk kehidupan di masa yang akan datang.Hasil 

belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan.Untuk mengaktualisasikan hasil 

belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan tes atau 

ulangan yang baik dan memenuhi syarat.Meningkatnya hasil belajar dapat dilihat 

dari hasil tes atau ulangan yang diselenggarakan secara bertahap. 

Setiap kegiatan belajar yang dilakukan siswa melalui berbagai tahapan 

akan menghasilkan perubahan perilaku tertentu.Perubahan perilaku yang 

dimaksud adalah perubahan dalam aspek kognitif,afektif,dan psikomotorik.Hasil 

kegiatan belajar inilah disebut hasil belajar. 

Bloom sebagaimana dikutip dalam Munadi (2010:5) mengklasifikasikan 

hasil belajar dalam tiga domain, yaitu : 
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1. Domain Kognitif, yaitu domain yang mencakup pengetahuan dan 

spengembangan skill intelektual, termasuk mengidentifikasi fakta – fakta 

spesifik, pola prosedur, dan konsep yang mengembangkan kemampuan 

intelektual; 

2. Domain Afektif, yaitu, domain yang mencakup sikap secara emosional, 

perasaan nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi dan perilaku; 

3. Domain Psikomotor, yaitu domain yang mencakup gerakan fisik, koordinasi 

dan penggunaan skill motorik. 

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah siswa mampu 

melakukan lompat jauh gaya jongkok dengan benar. 

2.3 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Degeng (1984) dalam Ratumanan (2004: 3) pembelajaran 

merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. Secara eksplisit terlihat bahwa dalam 

pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil yang diinginkan.  

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik (Wikipedia, 2009: 1).  

Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak 

didik, agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya 

(Rustantiningsih, 2008: 3).  
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Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran terdapat 

beberapa prinsip – prinsip sebagai landasan pengertian pembelajaran. menurut 

Surya,2004:8  prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran yaitu: 

Pertama, Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. 

prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah 

adanya perubahan perilaku dalam individu. Artinya seseorang telah mengalami 

pembelajaran akan berubah perilakunya. Akan tetapi tidak semua perubahan 

perilaku adalah sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut Darsono 

(2000:14).  perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Perubahan yang disadari, artinya individu yang melakukan proses 

Pembelajaran menyadari bahwa pengetahuan, ketrampilan, dan ia lebih yakin 

terhadap dirinya. 

b. Perubahan bersifat kontinyu (berkesinambungan) artinya suatu perubahan 

yang terjadi, menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang lain. 

c. Peubahan bersifat Fungsional, artinya perubahan yang telah diperoleh sebagai 

hasil Pembelajaran memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. 

d. Perubahan bersifat positif, artinya terjadi adanya pertambahan perubahan 

dalam diri individu. 

e. Perubahan yang bersifat aktif, artinya perubahan itu terjadi dengan 

sendirinya, akan tetapi melalui aktivitas individu. 
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f. Perubahan yang bersifat permanen (menetap), artinya perubahan yang terjadi 

sebagai hasil Pembelajaran akan berada secara kekal dalam diri individu, 

setidak-tidaknya untuk masa tertentu. 

g. Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan itu terjadi karena 

ada sesuatu yang akan dicapai. 

Kedua, hasil Pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara 

keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku sebagai 

hasil Pembelajaran adalah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Ketiga, Pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ketiga ini 

mengandung makna bahwa Pembelajaran itu merupakan aktivitas yang 

berkesinambungan. 

Keempat, proses Pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang 

mendorong dan ada sesuatu tujuan yang akan dicapai. Prinsip ini mengandung 

makna bahwa aktivitas Pembelajaran itu terjadi karena adanya kebutuhan yang 

harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Kelima, Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada 

dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu. 

Wina Sanjaya(2008) mengemukakan bahwa strategi Pembelajaran adalah 

suatu kegiatan Pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

Pembelajaran dapat  dicapai secara efektif dan efisien. 

Struktur belajar didalam pendidikan jasmani berkaitan dengan bagaimana   

siswa belajar mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan medium aktivitas 

fisik,perilaku-perilaku belajar para siswa merupakan matriks konstruk psikologi 
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dan fisiologi, terdapatnya segi-segi keunikan member konsekwensi terhadap 

pemilihan alternative yang unik pula. (Agus Kristiyanto, 1997:40). 

Berkenaan dengan model Pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha 

mengetengahkan 4 kelompok model Pembelajaran, yaitu : model interaksi sosial, 

model pengolahan informasi, model personal-humanistik dan model modifikasi 

tingkah laku kendati demikian seringkali penggunaan istilah model Pembelajaran 

tersebut di identikkan dengan   strategi Pembelajaran. 

2.4 Pengertian Tujuan belajar 

Tujuan belajar dapatlah diartikan sebagai kondisi yang diinginkan setelah 

pebelajar (individu yang belajar) selesai melakukan kegiatan belajar. Kondisi tertentu 

ini akan menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu kegiatan belajar yang 

dilakukan berhasil ataukah tidak. Dari pengertian belajar yang telah dikemukakan 

diatas, memberikan implikasi bahwa tujuan belajar adalah untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku dari pebelajar (siswa) (Ratumanan, 2004: 5).  

Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan (peningkatan) bukan 

hanya pada aspek kognitf, tetapi juga aspek lainnya. Menurut Bloom (1971) dalam 

Ratumanan (2004: 5), menggolongkan tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 

(tiga) arah, yakni: 1) ranah kognitif, 2) ranah afektif, dan 3) ranah psikomotor 

2.5 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Menurut Mahendra (2003: 3) pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah 

proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan 

holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. 

Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk 
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total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik 

dan mentalnya.  

Menurut Samsudin (2008: 2) pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup 

sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara 

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, 

jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa.  

Dengan demikian, pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk 

menghasilkan perubahan holistik yang didesain untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan 

2.6 Pengertian Atletik 

Istilah “atletik” berasal dari kata Yunani “athlon” yang berarti berlomba 

atau bertanding. Kita dapat menjumpai pada kata “penthalton” yang terdiri dari 

kata “pentha” berarti lima atau panca dan kata “athlon” berarti lomba. Arti 

selengkapnya adalah “panca lomba” atau perlombaan yang terdiri dari lima 

nomor. Kalau kita mengatakan perlombaan atletik, pengertiannya adalah meliputi 

perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, yang dalam bahasa Inggris 

digunakan istilah “track and field”. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

berarti perlombaan yang dilakukan di lintasan (track) dan di lapangan (field). 

Istilah “athletic” dalam bahasa Inggris dan “atletik” dalam bahasa jerman 

mempunyai pengertian yang luas meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat 
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perlombaan atau pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis, sepakbola, 

senam dan lain-lain.( http://www.id.shvoong.com ) 

2.7 Pengertian Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik 

yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat 

dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki/anggota tubuh lainnya 

dengan keseimbangan yang baik (Widya, 2004: 65). Lompat jauh merupakan 

salah satu cabang atletik. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya 

yang diawali dengan gerakan awalan lari (Tim Abdi Guru, 2007: 48). 

Lompat jauh adalah atletik (lintasan dan lapangan) peristiwa di mana 

atlet menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan dalam upaya untuk 

melompat jauh dari take off point mungkin. Pesaing berlari menuruni landasan 

pacu (biasanya dilapisi dengan permukaan karet yang sama seperti lintasan lari, 

crumb rubber juga divulkanisir karet) dan melompat sejauh yang mereka dapat 

dari belakang garis busuk (sering disebut sebagai “papan”, dan biasanya 

ditentukan oleh tepi trailing papan lepas landas tertanam flush dengan permukaan 

landasan pacu, atau tanda dicat di landasan) ke dalam lubang tanah yang penuh 

dengan kerikil halus atau pasir. Jarak yang ditempuh oleh seorang pelompat sering 

disebut sebagai “tanda” karena itu adalah jarak ke tempat menandai yang dibuat di 

pasir dari garis busuk. Jika pesaing mulai lompatan dengan setiap bagian dari kaki 

melewati garis busuk, melompat dinyatakan ilegal dan tidak ada jarak dicatat. 

Pada tingkat elite, lapisan plastik ditempatkan segera setelah dewan untuk 

mendeteksi kejadian ini. Jika tidak, seorang pejabat (mirip dengan wasit) akan 
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menonton melompat dan membuat penetapan. Pesaing dapat melakukan lompatan 

dari setiap titik di belakang garis busuk, namun jarak akan selalu diukur dari garis 

busuk. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik dari pesaing untuk mendapatkan 

yang dekat dengan garis busuk mungkin. 

Lompat jauh gaya jongkok adalah salah satu tehnik melompat dalam 

lompat jauh. Adapun gerakan dari tehnik lompat jauh gaya jongkok adalah 

sebagai berikut : pada saat lepas dari tanah (papan tolakan) keadaan sikap badan 

di udara jongkok. Dengan jalan membulatkan badan dengan kedua lutut ditekuk 

dan kedua lengan di depan. Pada waktu akan mendarat kedua kaki dijulurkan ke 

depan lalu mendarat pada kedua kaki dengan bagian tumit lebih dahulu dan kedua 

tangan ke depan ( Aip Syarifuddin, 1992 : 

Menurut Rochman, dkk (2004: 26) nomor lompat jauh merupakan bagian 

dari cabang atletik. Nomor lompat jauh berupa melompat di atas papan tolakan 

untuk menghasilkan lompatan yang jauh. 

Menurut Andang Suherman, dkk (2001: 117) menyatakan bahwa prinsip 

dasar lompat jauh adalah meraih kecepatan awalan yang setinggi-tingginya sambil 

mampu tetap melakukan tolakan yang kuat ke atas dengan satu kaki untuk meraih 

ketinggian saat melayang yang memadai sehingga dapat menghasilkan jarak 

lompatan. 

Menurut Yudha (2004 : 47) lompat jauh merupakan ketrampilan gerak 

pindah dari satu tempat ketempat lain lainya dengan satu kali tolakan kedepan 

sejauh mungkin. 
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Dari pengertian yang diberikan para ahli tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengertian lompat jauh adalah suatu keterampilan gerak 

berpindah dengan melakukan awalan, melakukan tolakan diatas papan tolak 

dengan menggunakan satu kaki untuk mendapatkan hasil lompatan yang jauh. 

 
2.8 Teknik Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Sedangkan penentuan lompat jauh gaya jongkok adalah karena gaya ini 

paling mudah dipahami dan gerakannya bersifat anatomis, sehingga lebih mudah 

diajarkan kepada peserta didik, serta berdasarkan pengalaman dan keterampilan 

yang dimiliki oleh peneliti, sehingga akan mempermudah dalam penyampaian 

pembelajaran kepada siswa.  

Sebagai salah satu nomor lompat, lompat jauh terdiri unsur-unsur: 

awalan, tumpuan, melayang dan mendarat. Keempat unsur ini, merupakan suatu 

kesatuan, yaitu urutan gerak lompat yang tidak terputus. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa hasil lompatan itu dipengaruhi oleh: kecepatan lari awalan, 

kekuatan kaki tumpu dan koordinasi waktu melayang di udara dan mendarat di 

bak lompat (Yusuf, 1992: 64).  

Terdapat tiga gaya dalam lompat jauh, yakni: 

a. Gaya jongkok (waktu melayang bersikap jongkok). 

b. Gaya Melenting atau menggantung (waktu di udara badan dilentingkan).  

c. Gaya berjalan di udara (waktu di udara kaki bergerak seolah-olah berjalan di 

udara) (Tim Abdi Guru, 2007: 48).  
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Pada bagian ini, peneliti secara khusus akan menjelaskan lompat jauh gaya 

jongkok. Rangkaian gerakan lompat jauh terdiri atas beberapa tahapan yakni awalan, 

tolakan, melayang, dan pendaratan. Berikut akan diuraikan tahapan-tahapan tersebut:  

1) Tahap awalan atau ancang-ancang 

Awalan dalam lompat jauh berfungsi  untuk mendapatkan kecepatan pada 

waktu akan melompat, berikut adalah Cara melakukan awalan atau ancang-ancang 

dalam lompat jauh, yaitu:  

a) Jarak lari pada awalan tergantung pada tiap-tiap pelompat.  

b) Jarak dari awalan harus cukup jauh untuk mencapai kecepatan maksimum, 

dan untuk mendapatkan kecepatan maksimum, dan untuk mendapatkan 

momentum yang besar. Biasanya 30-40 m.  

c) Kecepatan lari awalan dan irama langkah harus rata.  

d) Pada langkah terakhir, pikiran dipusatkan untuk melompat setingi-

tinginya.  

e) Sikap lari sama seperti pada lari jarak pendek (Adisasmita, 1992: 67).  

 
 

 

 

Gambar 2.1 Tahap awalan (Tim Abdi Guru, 2007: 49) 

Ancang-ancang harus diawali oleh lari yang cukup jauh untuk 

memungkinkan peningkatan percepatan sampai batas maksimum pada saat tolakan. 

Bagi seorang pemula ancang-ancang 20-25 m saja, tetapi bagi yang sudah 



21 
 

 
 

berpengalaman sampai 30-45 m, tergantung kepada yang bersangkutan dalam 

menambah kecepatan (Rahmat, 1997: 43).  

Waktu lari mengambil ancang-ancang, hindarkan hal-hal yang bisa 

merugikan hasil tolakan, misalnya ketegangan yang berlebihan, penurunan kecepatan 

pada saat menolak, langkah yang berlebihan, memotong langkah yang memanjangkan 

jarak lari, kecepatan maksimum yang terlalu dini. 

2) Tahap Tumpuan atau tolakan  

Tumpuan adalah peralihan daripada lari kepada lompatan, artinya bahwa 

lompatan itu bukan gerakan tersendiri, tetapi adalah gerakan total atau gerakan 

keseluruhan (Rahmat, 1997: 43). Tumpuan itu perpindahan dari lari ke lompat dan 

melemparkan badan ke atas kaki yang menumpu pada balok lompatan menumpu 

dengan kuat, dimulai dengan tumit dan berakhir pada ujung kaki. Lihat gambar 

dibawah ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tahap tumpuan atau tolakan (Rahmat, 1997: 43) 
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Berikut adalah posisi gerakan tolakan yang benar dan salah, sesuai dengan 

gambar dibawah ini:  

 

Gambar 2.3 Tolakan benar dan salah (Tim Abdi Guru, 2007: 49) 

Cara melakukan tumpuan atau tolakan dalam lompat jauh, yaitu:  

a)  Ayunkan paha kaki ke posisi horizontal dan pertahankan posisi tersebut.  

b)  Luruskan sendi mata kaki, lutut dan pinggang pada saat melakukan tolakan.  

c)  Bertolaklah ke depan dan ke atas, dimana sudut tolakan adalah 450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Cara melakukan tolakan (Tim Bina Karya Guru, 2006: 6) 



23 
 

 
 

3) Tahap melayang  

Perpaduan awalan yang cepat dan kekuatan tolakan kaki akan membawa 

badan melayang di udara lebih lama. Kita harus menjaga keseimbangan badan 

sebagai persiapan pendaratan (Tim Abdi Guru, 2007: 50). 

 

Gambar 2.5 Tahap melayang (Tim Abdi Guru, 2007: 50) 

4) Tahap pendaratan  

Pada saat mendarat kedua belah tungkai harus dijulurkan sejauh-jauhnya 

ke muka dengan tiada kehilangan keseimbangan badan. Untuk mencegah badan 

jatuh ke belakang. Maka titik berat badan dibawa sejauh-jauhnya ke muka dengan 

cara membungkukkan badan ke muka. Dengan ayunan kedua lengan ke muka, 

badan akan terangkat ke atas tungkai, sehingga tidak ada bagian badan di 

belakang tumit yang mengenai tanah (Rahmat, 1997: 44).  

Cara melakukan pendaratan dalam lompat jauh, yaitu:  

a)  Pada saat tumit menyentuh pasir, badan digerakkan ke depan untuk 

menghindari pendaratan pinggul.  
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b)  Pendaratan dengan pinggul dapat dihindari jika kedua tungkai kaki rileks 

dan kedua tungkai dalam posisi menggantung rata dan sejajar (Tim Abdi 

Guru, 2007: 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tahap pendaratan (Tim Abdi Guru, 2007: 50) 

 
1.1 Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium 

yang secara harafiah berarti, perantara atau pengantar, yaitu perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli yang dikutip 

Sudrajat memberikan definisi tentang media pembelajaran diantaranya, Schram 

(1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah tekhnologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Sementara, Briggs (1977) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah 

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi Pembelajaran seperti : buku, film, 
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video dan sebagainya. Sedangkan National Education Association (1969) 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam 

bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. 

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Dalam kaitannya 

dengan efektivitas belajar Brown (1973:11) yang juga dikutip Sudrajat 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. 

1.2 Pengertian Ban bekas dan bola plastik 

Ban bekas dan Bola Plastik adalah media pembelajaran yang digunakan 

oleh peneliti untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi lompat jauh 

gaya jongkok.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Desain 

penelitian tindakan menurut Jean Moniff (1992: 12) dalam Mahardika ( 2008: 56) 

terdiri dari beberapa bentuk desain yang disusun oleh para ahli. Desain dasar 

penelitian tindakan oleh Lewin, dimana dia menggambarkan langkah-langkah 

tindakan seperti sebuah spiral. Setiap siklus memiliki empat tahap yaitu: Perencanaan, 

Pelaksanaan, pengamatan / Observasi dan refleksi. 

3.1. Objek Penelitian 

Sumber – sumber data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah 

Siswa yaitu untuk mendapat data tentang lompat jauh gaya jongkok dengan 

penerapan Pembelajaran pada siswa kelas V SD Negeri Cokro Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

3.2. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dilibatkan sebagai sasaran 

penelitian (Hermawan Pamot, 2011:5). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri Cokro Tahun Pelajaran 2011/2012 sebanyak 20 siswa, putra 16 orang, 

putri 4 orang. 

3.3. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dari bulan Maret 

sampai dengan Juni  2012. Pembelajaran siklus I dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 

2012, sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012. 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini ada beberapa siklus untuk melihat 

peningkatan hasil lompat jauh gaya jongkok  dalam penjasorkes dengan 

penerapan alat bantu belajar berupa ban bekas dan bola plastik . 

3.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di SD Negeri Cokro Kecamatan Blado Kabupaten 

Batang yang beralamat di Jl. Raya Blado – kalipancur Kecamatan Blado 

Kabupaten Batang. Penelitian ini ditujukan untuk siswa kelas V ( Lima ) SD 

Negeri Cokro yang berjumlah 20 siswa. 

3.5. Prosedur Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan, prosedur 

penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan survey awal. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengobservasi sekolah 

atau kelas yang akan dijadikan tempat penelitian tindakan kelas. 

Meninjau sejauhmana pelaksanaan pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok diterapkan di sekolah dengan bantuan observer. 

2. Tahap seleksi informan, penyiapan instrumen dan alat. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah menentukan objek penelitian, 

menyiapkan metode dan instrument penelitian serta evaluasi. 

3. Tahap pengumpulan data dan tindakan. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari kepuasan 

siswa terhadap proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

keaktifan siswa. 
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4. Tahap analisis data. 

Pada tahap ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif komperatif. 

Karena data yang terkumpul berupa uraian deskriptif tentang perkembangan 

belajar serta hasil tes ketrampilan dasar lompat jauh gaya jongkok yang kemudian 

membandingkan data yang akan dianalisis dengan membandingan data yang 

diperoleh dari semua siklus. 

5. Tahap penyusunan laporan. 

Pada tahap ini disusun laporan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

dari mulai survey awal hingga menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan model yang didasarkan atas konsep 

pokok bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga 

menunjukkan langkah satu putaran siklus, komponen tersebut yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Tindakan 

(Sumber: http://pjjpgsd.dikti.go.id ) 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

SIKLUS II 

Kesimpulan 
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3.5.1  Siklus I 

3.5.1.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat 

pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut 

urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. (http:// 

www.carapedia.com) 

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

3.5.1.1.1 Guru merencanakan pembelajaran lompat jauh dengan membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3.5.1.1.2 Guru membuat rubrik penilaian untuk pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok. 

3.5.1.1.3 Guru menyiapkan tes lompat jauh yang harus dilakukan siswa untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

3.5.1.1.4 Guru menyiapkan alat dokumentasi. 

3.5.1.2 Pelaksanaan/Implementasi Tindakan (Acting) 

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang 

dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. 

(Santoso Sastropoetro, 1982:183). 

Tahap pelaksanaan/implementasi tindakan merupakan tahap pelaksanaan proses 

pembelajaran di lapangan. Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 

1 kali pertemuan selama empat jam pelajaran (4 x 35 menit). Adapun kegiatan 

yang dilakukan selama proses pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut : 

3.5.1.2.1 Guru menyiapkan/menentukan lapangan yang akan digunakan; 
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3.5.1.2.2 Guru menyiapkan siswa untuk berbaris di lapangan; 

3.5.1.2.3 Guru membuka pelajaran, memimpin doa, mengadakan presensi 

kehadiran peserta didik. 

3.5.1.2.4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan tersebut; 

3.5.1.2.5 Guru bersama-sama dengan peserta didik melakukan pemanasan statis 

dan dinamis terlebih dahulu; 

3.5.1.2.6 Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik. 

3.5.1.2.7 Guru memulai pembelajaran lompat jauh dengan memberikan contoh 

cara melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok di depan 

peserta didik; 

3.5.1.2.8 Guru mengulangi pemberian contoh cara melakukan rangkaian 

gerakan lompat jauh gaya jongkok yang benar dan meminta satu anak 

menjadi model. Siswa dimotivasi untuk memperhatikan; 

3.5.1.2.9 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

lompatan tanpa awalan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lompatan tanpa awalan ( Tim Abdi Guru,2007:62 ) 
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3.5.1.2.10 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar awalan atau ancang – ancang dalam 

lompat jauh gaya 

jongkok. 

 

 

 

Gambar 3.3 awalan ( Farida, 2010:12 ) 

3.5.1.2.11 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar tolakan atau tumpuan dalam lompat jauh 

gaya jongkok dengan papan tolakan menggunakan ban bekas. 

3.5.1.2.12 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar melayang dalam lompat jauh gaya 

jongkok dengan meraih bola plastik yang digantung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.5  tahap melayang melalui media bantu bola plastik 
( Tim Abdi Guru,2007:63 ) 
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3.5.1.2.13 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar mendarat dalam lompat jauh gaya 

jongkok. 

3.5.1.2.14 Siswa berlatih dengan sungguh-sungguh sambil menunggu giliran 

masing-masing. 

3.5.1.2.15 Siswa mencermati gerakan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok 

teman yang sedang praktik. 

3.5.1.2.16 Setiap anak mempraktikkan rangkain gerakan lompat jauh gaya 

jongkok secara bergantian, guru memantau pelaksanaan praktik 

tersebut; 

3.5.1.2.17 Guru membimbing siswa untuk melakukan pendinginan; 

3.5.1.2.18 Guru memberi penguatan terhadap hasil evaluasi oleh peserta didik; 

3.5.1.3 Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006:156). Setelah tindakan pada 

suatu siklus dilaksanakan, maka dilakukan observasi terhadap pelaksanaan 

tersebut dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pengamatan adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru lain untuk merencanakan 

observasi. 

2. Pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran yang dimodifikasi. 

3. Membahas kelemahan dan kekurangan dengan kepala sekolah dan guru lain. 
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3.5.1.4 Refleksi 

Refleksi yaitu upaya evaluasi diri yang secara kritis dilakukan oleh tim 

peneliti, kolabolator, dan orang-orang yang terlibat didalamnya (Nurhadi 2004: 

51). Berdasarkan hasil dari observasi yang dikumpulkan dan dianalisa, guru dapat 

merefleksi diri dengan melihat data observasi apakah kegiatan yang telah 

dilakukan telah dapat mencapai target dan apakah ada peningkatan hasil belajar 

lompat jauh oleh siswa.  Hasil analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini 

digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 

3.5.2 Siklus II 

3.5.2.1 Perencanaan (Planning) 

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

3.5.2.1.1 Guru merencanakan pembelajaran lompat jauh dengan membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3.5.2.1.2 Guru membuat rubrik penilaian untuk pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok. 

3.5.2.1.3 Guru menyiapkan tes lompat jauh yang harus dilakukan siswa untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

3.5.2.1.4 Guru menyiapkan alat dokumentasi. 

3.5.2.2 Pelaksanaan/Implementasi Tindakan (Acting) 

Tahap pelaksanaan/implementasi tindakan merupakan tahap pelaksanaan 

proses pembelajaran di lapangan. Pelaksanaan tindakan pada siklus II 

direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan selama empat jam 
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pelajaran (4 x 35 menit). Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut : 

3.5.2.2.1 Guru menyiapkan/menentukan lapangan yang akan digunakan; 

3.5.2.2.2 Guru menyiapkan siswa untuk berbaris di lapangan; 

3.5.2.2.3 Guru membuka pelajaran, memimpin doa, mengadakan presensi 

kehadiran peserta didik. 

3.5.2.2.4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan tersebut; 

3.5.2.2.5 Guru bersama-sama dengan peserta didik melakukan pemanasan statis 

dan dinamis terlebih dahulu; 

3.5.2.2.6 Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik. 

3.5.2.2.7 Guru memulai pembelajaran lompat jauh dengan memberikan contoh 

cara melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok di depan 

peserta didik; 

3.5.2.2.8 Guru mengulangi pemberian contoh cara melakukan rangkaian 

gerakan lompat jauh gaya jongkok yang benar dan meminta satu anak 

menjadi model. Siswa dimotivasi untuk memperhatikan; 

3.5.2.2.9 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

lompatan tanpa awalan. 

3.5.2.2.10 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar awalan atau ancang – ancang dalam 

lompat jauh gaya jongkok. 
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3.5.2.2.11 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar tolakan atau tumpuan dalam lompat jauh 

gaya jongkok dengan papan tolakan menggunakan ban bekas. 

3.5.2.2.12 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar melayang dalam lompat jauh gaya 

jongkok dengan meraih bola plastik yang digantung. 

3.5.2.2.13 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan teknik dasar mendarat dalam lompat jauh gaya 

jongkok. 

3.5.2.2.14 Siswa berlatih dengan sungguh-sungguh sambil menunggu giliran 

masing-masing. 

3.5.2.2.15 Siswa mencermati gerakan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok 

teman yang sedang praktik. 

3.5.2.2.16 Setiap anak mempraktikkan rangkain gerakan lompat jauh gaya 

jongkok secara bergantian, guru memantau pelaksanaan praktik 

tersebut; 

3.5.2.2.17 Guru membimbing siswa untuk melakukan pendinginan; 

3.5.2.2.18 Guru memberi penguatan terhadap hasil evaluasi oleh peserta didik; 

3.5.2.3 Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006:156).Setelah tindakan pada 

suatu siklus dilaksanakan, maka dilakukan observasi terhadap pelaksanaan 

tersebut dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. 
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Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pengamatan dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru lain untuk merencanakan 

observasi. 

2. Pengamatan terhadap penerapan model Pembelajaran yang telah 

dimodifikasi. 

3. Membahas kelemahan dan kekurangan dengan kepala sekolah dan guru lain. 

3.5.2.4 Refleksi 

Refleksi yaitu upaya evaluasi diri yang secara kritis dilakukan oleh tim 

peneliti, kolabolator, dan orang-orang yang terlibat didalamnya (Nurhadi 2004: 

51). Berdasarkan hasil dari observasi yang dikumpulkan dan dianalisa, guru dapat 

merefleksi diri dengan melihat data observasi apakah kegiatan yang telah 

dilakukan telah dapat mencapai target dan apakah ada peningkatan hasil belajar 

lompat jauh oleh siswa. 

3.6. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

terdiri dari tes dan observasi. Tes dipergunakan untuk mendapatkan data tentang 

hasil lompat jauh gaya jongkok yang dilakukan siswa. Observasi dipergunakan 

sebagai teknik untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dan guru selama 

kegiatan belajar mengajar saat penerapan alat bantu pembelajaran berupa ban 

bekas dan bola plastik. 

3.7. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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3.7.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap pertemuan. Masing – 

masing RPP berisi tentang kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian sumber belajar. 

3.7.2. Lembar Pengamatan Tes Praktik 

Instrumen ini berupa lembar pengamatan individual untuk menilai 

praktik siswa dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok. Rubrik penilaian 

disesuaikan dengan komponen – komponen teknik yang harus dilakukan siswa 

dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

3.7.2.1. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase ketuntasan belajar 

adalah: 

∑  Siswa yang tuntas belajar 

P =  x 100 % 
∑ Siswa 
 

(Sumber : Aqib, 2008 : 41) 

3.7.2.2. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata – rata adalah : 

∑ x 
X =  

∑ n 
 

Keterangan : 

X : Nilai rata – rata 

∑x : Jumlah semua nilai siswa 

∑n : Jumlah siswa 

( sumber : Aqib, 2008 : 41) 
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Kriteria ketuntasan mata pelajaran Penjasorkes di SD Negeri Cokro ada dua 

kategori yaitu : 

1. Nilai ≥ 68 : Kualifikasi Tuntas 

2. Nilai ≤ 68  : Kulaifikasi Tidak Tuntas 

( Sumber : KKM SD Negeri Cokro Tahun Pelajaran 2011/2012 ) 

3.7.3. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Instrumen ini berupa lembar pengamatan klasikal untuk mengetahui 

persentase keaktifan siswa selama proses pembelajaran.  

3.8. Analisis data 

Data yang terkumpul, setelah dikelompokkan dianalisis untuk mencapai 

tujuan penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif 

dengan menggunakan prosentase. Deskripsi komparatif adalah analisis dengan 

cara membandingkan data dari kondisi awal dengan kondisi akhir. Dalam 

penelitian ini peneliti akan menganalisis data dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merupakan suatu bentuk Penelitian Tindakan Kelas yang 

memiliki karakteristik antara lain: 1) Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan oleh 

guru sendiri, 2) Berangkat dari permasalahan praktik faktual, 3) Adanya tindakan-

tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas 

yang bersangkutan (Kasbolah, 1999 : 22). 

Berdasarkan karakteristik Penelitian Tindakan Kelas tersebut, maka 

peneliti melakukan penelitian tindakan di kelas V dan bertugas sebagai guru 

Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan. Pada penelitian ini peneliti 

bekerjasama  dengan Sri Arum Tigawati ( Guru Penjasorkes SD Negeri 

Selopajang 01) sebagai teman sejawat. Hal ini  dilakukan agar penelitian ini 

objektif dan memperoleh masukan-masukan untuk pertimbangan perbaikan 

pembelajaran berikutnya. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 

terdiri atas tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: 

4.1.   Hasil Siklus I 

 4.1.1   Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan pembelajaran I yang dikembangkan berdasarkan 

hasil studi pendahuluan. Hasil studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui 
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seberapa kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang akan 

disampaikan. 

Pada perencanaan tindakan ini, yang dilakukan adalah peneliti dan 

rekan sejawat berdiskusi sebagai berikut. 

1. Menyusun rencana pembelajaran I 

Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai petunjuk dan pegangan guru 

dalam mengajar agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan terarah. 

2. Menyusun Soal dan Lembar Penilaian.  

3. Menyusun dan menyiapkan Pedoman dan Lembar Observasi.  

4. Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pembelajaran. 

4. 1.2  Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pertama dilaksanakan pada hari Selasa  tanggal 5 Juni  jam 

07.30 sampai jam 09.15 WIB di kelas V  SD Negeri Cokro dengan banyak siswa 

20 orang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan, dan dihadiri satu 

rekan sejawat sebagai observer. 

Dalam pelaksanaan tindakan ini guru melaksanakan pembelajaran 

lompat jauh gaya jongkok menggunakan media bantu Ban bekas dan bola plastik 

sesuai rencana pembelajaran I, dan diobservasi oleh teman sejawat. 

4.1.3 Observasi 

1. Observer mengamati proses perbaikan pembelajaran yang terutama 

difokuskan pada kegiatan guru dalam menerapkan metode eksperimen. 

2. Observer mencatat semua temuan pada saat pembelajaran. 

4.1.4 Analisis Refleksi 
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Berdasarkan hasil observasi dan data yang diperoleh pada pelaksanaan 

tindakan siklus I dapat diuraikan sebagai berikut. 

4.1.4.1 Proses 

Dilihat dari proses pembelajaran sampai pelaksanaan evaluasi ada 

beberapa hal yang belum tepat dan perlu perbaikan pada tindakan berikutnya. Hal 

tersebut antara lain. 

1) Pembagian waktu kurang tepat, pada akhir pembelajaran masih tergesa-gesa 

karena kehabisan waktu. Maka untuk pertemuan berikutnya perlu 

direncanakan kembali dengan tepat. 

2) Agar siswa tidak salah dalam melakukan setiap gerakan pada kegiatan 

pembelajaran tersebut,,maka peneliti memberikan penjelasan dan 

mendemonstrasikan kembali tahapan lompat jauh gaya jongkok secara 

detail sehingga siswa benar – benar memahami. 

4.1.4.2 Hasil Tes  

Hasil tes yang dilakukan pada awal maupun akhir pembelajaran dalam 

siklus I adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Hasil belajar siswa Siklus I 

 
KKM : 68 

NO NAMA SISWA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KET
Kognitif Afektif Psikomotor 

1 DIDIK ARIFUDIN 16 17 35 68 68 T 

2 CARWO SUSANTO 15 19 38 72 72 T 

3 KUSDIYANTO 16 19 38 73 73 T 

4 ALFIN NURROBY 16 15 33 64 64 TT 

5 WAHYU PURNOMO 16 19 40 75 75 T 
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6 HENDRI HERMANTO 16 18 33 67 67 TT 

7 WALIHIN 17 14 33 64 64 TT 

8 IKHWANUDIN 18 18 33 69 69 T 

9 M. HASANUDIN 19 18 40 77 77 T 

10 BUDI SAPUTRO 14 15 40 69 69 T 

11 IKA MAULIDAH 17 16 40 73 73 T 

12 M. AJI ALFARIQI 16 15 33 64 64 TT 

13 NURUDIN 14 19 40 73 73 T 

14 NUR ROHMAH 16 17 30 63 63 TT 

15 ROFIANA 19 15 35 69 69 T 

16 RISWANTORO 15 14 38 67 67 TT 

17 SLAMET RIYADI 17 19 35 71 71 T 

18 SUKRIYANTO 17 18 38 73 73 T 

19 TUTUR BAWON 17 15 33 65 65 TT 

20 YUNIKA MULYANINGSIH 17 17 40 74 74 T 

JUMLAH 328 337 720 1.385 1.385   

RATA - RATA KELAS 16,40 16,85 36,00 69,25 69,25   

KETERANGAN 
T : Tuntas 
TT: Tidak tuntas 
 

a. Jumlah nilai yang dicapai siswa dalam satu kelas sama dengan 1.385 

b. Banyak siswa yang mengikuti tes 20 orang. 

c. Nilai rata-rata kelas adalah =  Jumlah nilai semua siswa  satu kelas 
                                                     Banyak siswa yang ikut tes 

 
  =      1.385  =  69,25 
           20 

Jadi nilai rata-rata kelas siklus I adalah  69,25 

4.2.         Hasil Siklus II 

4.2.1.   Perencanaan Tindakan 

Pada perencanaan tindakan ini, yang dilakukan adalah peneliti dan 

rekan sejawat berdiskusi sebagai berikut : 
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1. Menyusun rencana pembelajaran II.  

2. Menyusun Lembar Observasi.  

3. Menyusun Soal dan Lembar Panilaian.  

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan dilaksanakan pada hari  Selasa  tanggal 12 Juni  2012  Jam 

07.30 sampai jam 09.15 WIB di kelas V  SD Negeri Cokro dengan banyak siswa 

20 orang 16 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan, dan dihadiri rekan sejawat 

sebagai observer. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini peneliti melaksanakan 

rencana pembelajarsan II, dan diobservasi oleh teman sejawat. 

4.2.3 Observasi 

1. Observer mengamati proses perbaikan pembelajaran yang terutama 

difokuskan pada kegiatan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

secara optimal.  

2. Observer mencatat semua temuan-temuan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Dari pengamatan observer terhadap kegiatan belajar mengajar diperoleh 

temuan sebagai berikut: 

a. Guru telah menggunakan media pembelajaran dengan baik, sehingga 

kegiatan pembelajaran terlihat lebih hidup. 

b. Siswa terlihat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 
4.2.4    Analisis Refleksi 
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Berdasarkan hasil observasi ( pengamatan ) dan data - data yang 

diperoleh pada saat pelaksanaan tindakan siklus II sehingga dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a.    Proses 

Proses pembelajaran pada siklus II sudah lebih baik dibanding dengan 

pelaksanaan siklus I, Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan aktivitas proses 

pembelajaran baik dari guru maupun siswa. Ada beberapa hal yang masih perlu 

diperbaiki setelah dilaksanakan siklus II yaitu antara lain: pemberian motivasi 

atau rangsangan kepada siswa agar semua siswa aktif dalam kegiatan kelompok 

maupun aktif dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok dengan media Ban 

bekas dan Bola Plastik ( ban bekas dan bola plastik ). 

b.    Hasil Tes  

Tabel 4.2 
Hasil belajar siswa Siklus II 

 
 

KKM : 68 

NO NAMA SISWA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KET 
Kognitif Afektif Psikomotor 

1 DIDIK ARIFUDIN 17 18 40 75 75 T 

2 CARWO SUSANTO 17 19 35 71 71 T 

3 KUSDIYANTO 18 19 38 75 75 T 

4 ALFIN NURROBY 18 16 40 74 74 T 

5 WAHYU PURNOMO 17 19 40 76 76 T 

6 HENDRI HERMANTO 19 18 43 80 80 T 

7 WALIHIN 18 15 38 71 71 T 

8 IKHWANUDIN 18 20 43 81 81 T 

9 M. HASANUDIN 19 20 43 82 82 T 

10 BUDI SAPUTRO 15 18 45 78 78 T 

11 IKA MAULIDAH 17 19 43 79 79 T 
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12 M. AJI ALFARIQI 16 16 38 70 70 T 

13 NURUDIN 16 20 45 81 81 T 

14 NUR ROHMAH 17 18 33 68 68 T 

15 ROFIANA 19 15 35 69 69 T 

16 RISWANTORO 14 17 38 69 69 T 

17 SLAMET RIYADI 18 19 38 75 75 T 

18 SUKRIYANTO 18 18 40 76 76 T 

19 TUTUR BAWON 18 15 33 66 66 TT 

20 YUNIKA MULYANINGSIH 18 17 40 75 75 T 

JUMLAH 347 356 783 1.486 1.486   

RATA - RATA KELAS 17,35 17,80 39,13 74,28 74,28   

KETERANGAN 
T : Tuntas 
TT: Tidak tuntas 

 
Hasil tes yang dilakukan pada  akhir pembelajaran dalam siklus II adalah sebagai 

berikut. 

1. Jumlah nilai yang dicapai siswa dalam satu kelas sama dengan 1.486 

2. Banyak siswa yang mengikuti tes 20 orang. 

3. Nilai rata-rata kelas adalah =  Jumlah nilai semua siswa  satu kelas 
                                                            Banyak siswa yang ikut tes 
 
      =    1.486 =  74,28 
                   20  

Jadi nilai rata-rata kelas  tes siklus II adalah 74,28 

4.3.    Pembahasan Hasil Penelitian 

Sebelum diadakannya penelitian ini, hasil belajar lompat jauh gaya 

jongkok pada siswa kelas V SD Negeri Cokro Kecamatan Blado Kabupaten 

Batang termasuk rendah, hal itu kaena ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

rendahnya hasil belajar siswa pada materi lompat jauh gaya jongkok. Faktor 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Materi lompat jauh kurang diminati oleh siswa kelas V SD Negeri Cokro 

terutama siswa putri 

2. Kurangnya media atau alat bantu yang dapat meningkatkan daya tarik siswa 

pada materi lompat jauh 

Untuk itu peneliti menggunakan media atau alat bantu pada materi 

lompat jauh gaya jongkok yaitu berupa ban bekas dan bola plastik. Media ban 

bekas dan bola plastik tersebut ternyata dapat meningkatkan daya tarik siswa 

sehingga ada peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Cokro. 

4.3.1 Hasil belajar 

Media atau alat bantu ban bekas dan bola plastik ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Cokro pada materi lompat 

jauh gaya jongkok. Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa kelas V SD Negeri 

Cokro tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

komparatif yaitu dengan membandingkan nilai tes antar siklus maupun dengan 

indikator kinerja. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dan grafik 

berikut. 

Tabel 4.3 
Perbandingan nilai hasil belajar siswa setiap siklus 

 
Nilai rata – rata kelas

Siklus I Siklus II

69,25 74,28
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh pengertian bahwa terjadi peningkatan 

tiap siklus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Ban bekas 

dan bola plastik dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dapat membantu guru 

dalam pembelajaran. Selain itu  ketuntasan belajar dengan prosentase yang cukup 

tinggi membuktikan bahwa penggunaan media bantu Ban bekas dan Bola Plastik 

khususnya dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok sangat efektif untuk 

diterapkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif komparatif pada hasil belajar dan 

analisis deskriptif pada hasil observasi proses pembelajaran seperti telah diuraikan 

di depan, maka hasil penelitian yang berjudul: “ Peningkatan hasil belajar Lompat 

jauh Gaya Jongkok  melalui  Ban bekas dan bola plastik pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Cokro Tahun Pelajaran 2011/2012” dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Penggunaan  Ban bekas dan bola plastik dapat meningkatkan hasil belajar 

lompat jauh gaya jongkok. 

2. Penggunaan Ban bekas dan bola plastik  dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, dapat dikemukakan saran-

saran sebagai berikut. 

1. Agar dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dapat diterima dengan 

mudah dan cepat sebaiknya guru menggunakan media Ban bekas dan Bola 

Plastik sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2. Hendaknya dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan 

Kesehatan hendaknya guru lebih sering menggunakan alat peraga/media 

sehingga dapat merangsang siswa untuk menyukai materi yang diajarkan 

dan dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. 



51 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adang Suherman. 2000. Dasar – dasar Penjas. Jakarta : Depdiknas. 

Carr Gerry A. 2003. Atletik untuk Sekolah. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 

Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Dikdik Zafar Sidik. 2010. Mengajar dan Melatih Atletik. Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya. 
 
Farida Mulyaningsih dkk.2010. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD kelas IV. 
Jakarta : Pusat perbukuan Kemendiknas. 
 
Farida Mulyaningsih dkk.2010. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD kelas V. 
Jakarta : Pusat perbukuan Kemendiknas. 
 
http:// www.carapedia.com 

http://pjjpgsd.dikti.go.id 
 
Khomsin. 2008. Atletik 2. Semarang: Unnes Press. 

Max Darsono, dkk. 2000. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang 
Press 

Mc Mane Fred. 2008. “ Dasar-Dasar Atletik “. Bandung: Percetakan Angkasa. 

Rusli Lutan, dkk. 2000. Penelitian penjas. Jakarta : Depdiknas. 

Soepartono. 2004. Pembelajaran Atetik PPGK-3134 (modul 1-3). Jakarta : 
Departemen Pendidikan Nasional. 
 
Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. 

Sutrisno Hadi. 1992. Metodologi Penelitian. Jilid 2. 

Tim Abdi Guru. 2007. Penjas Orkes untuk SD Kelas IV. Semarang : Erlangga. 

Tim Abdi Guru. 2007. Penjas Orkes untuk SD Kelas V. Semarang : Erlangga. 

Waluyo.  2011. Teknologi Pembelajaran Dalam Penjas. Surakarta : FKIP UNS. 
 
Widyastuti Endang. 2010. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan V. Jakarta 
: Aneka Ilmu 



52 
 

 
 

  

Lampiran 1 



53 
 

 
 

Lampiran 2 



54 
 

 
 

 

 

Lampiran 3 



55 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

SIKLUS I 

 

Sekolah  :  SDN COKRO 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  :  5 ( lima )/ II (dua) 

Pertemuan ke  : 1 ( Siklus I ) 

Hari / Tgl  :  Selasa, 5 Juni 2012 

Alokasi Waktu  :  2 x 35 Menits 

 

Standar Kompetensi  : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.3  Mempraktikkan gerak dasar atletik yang 

dimodifikasi:  lompat, lompat dan lempar, 

dengan memperhatikan nilai-nilai pantang 

menyerah, sportifitas, percaya diri, dan 

kejujuran**) 

A. Tujuan Pembelajaran:  

1. Siswa memahami tentang definisi dan teknik dasar lompat jauh gaya 

jongkok  

2. Siswa mengetahui minimal tiga macam gaya dalam lompat jauh. 

3. Siswa memahami cara melakukan awalan. 

4. Siswa memahami cara melakukan tumpuan. 

5. Siswa memahami cara melakukan gerakan di udara menggunakan gaya 

jongkok. 

6. Siswa memahami cara melakukan pendaratan dengan benar. 

Lampiran 4 
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7. Siswa belajar bersungguh-sungguh dalam permainan lompat jauh yang di 

modifikasi menggunakan media ban bekas dan bola plastik. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

 Disiplin, Kerja keras,, Semangat, Percaya diri, Rasa Ingin tahu.  

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

Atletik / lompat jauh 

C. Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Praktik 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal: 

a. Siswa dibariskan  

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 

2. Kegiatan Inti : 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1. Menjelaskan cara melakukan rangkaian gerakan lompat jauh 

menggunakan media bantu ban bekas dan bola plastik  

2. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

3. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

b. Elaborasi 

Lanjutan lampiran 4 
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Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1. Melakukan gerak lompat ke depan  menggunakan dua kaki 

dengan media bantu ban bekas 

2. Melakukan gerak lompat ke depan  dengan satu kaki dengan 

media bantu ban bekas 

3. Melakukan gerak melayang diudara dengan meraih bola plastik 

yang di gantung. 

4. Melakukan gerakan lompat tanpa awalan dengan media bantu ban 

bekas 

5. Melakukan gerakan lompat dengan awalan dengan media bantu 

ban bekas 

6. Melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok dengan 

awalan dengan media bantu ban bekas dan bola plastik. 

c. Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup: 

a. Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

b. Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan teknik  dalam 

lompat jauh  

E. Sumber 

1. Buku Penjaskes kelas 5 

2. Arena lompat jauh 

3. Peluit 

G.    Penilaian 
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1. Tes keterampilan Psikomotor 

a. Lakukan gerak dasar lompat jauh 

Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan gerakan (penilaian 

proses). Aspek yang dinilai adalah teknik awalan, tumpuan, posisi di 

udara, pendaratan. 

b. Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa, dengan 

rentang nilai seperti pada tabel. 

 

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh X 50 % 

 
2. Afektif 

Tes sikap afektif dapat dilakukan selama siswa melakukan pembelajaran 

penjas orkes di sekolah. Unsur-unsur yang dinilai diantaranya : kejujuran, 

kerjasama, percaya diri, semangat, menghargai. 

Skor penilaian seperti pada tabel. 

 

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh X 30 % 

 
3. Tes Pengetahuan Kognitif 

a. Menjawab soal pengetahuan tenatang pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok. 

b. Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban siswa dengan rentang 

nilai seperti pada tabel. 

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh X 20 % 

 
4. Nilai Akhir  

 
Nilai Akhir = Nilai Psikomotor + afektif + Kognitif 

RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTOR/ 
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UNJUK KERJA GERAK DASAR LOMPAT JAUH  

GAYA JONGKOK 

 

 

Keterangan: 

Indikator keberhasilan pembelajaran : 

A.   AWALAN 

Benar : Gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan 

kecepatan horizontal pada waktu akan melakukan tolakan 

Salah : Berlari dengan kecepatan maksimal, saat mendekati papan 

lompat kemudian mengurangi kecepatan tersebut. 

B.  TUMPUAN 

Benar : Tumpuan atau tolakan dilakukan dengan satu kaki yang paling 

kuat. 

Salah : Tumpuan atau tolakan dilakukan dengan dua kaki, Posisi ujung 

kaki saat melakukan tolakan berada di depan papan lompat. 

 

C.  MELAYANG/ POSISI DI UDARA 

Benar : Waktu lepas dari papan tolak, kedua tungkai di udara dalam 

keadaan jongkok, kedua lutut ditekuk, kedua tangan ke depan. 

Salah : Posisi kedua tungkai saat di udara seperti orang berjalan, kedua 

lutut tidak ditekuk. 

D.  PENDARATAN 

No Aspek Yang Dinilai Skor Nilai 

1 Teknik awalan 10-25  

2 Teknik tumpuan 10-25  

3 Posisi di udara 10-25  

4 Teknik pendaratan 10-25  

 Jumlah Nilai -  

 Jumlah Nilai Maksimal : 100   
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Benar : Pada waktu akan mendarat kedua tungkai dijulurkan ke depan, 

kemudian mendarat dengan kedua kaki. 

Salah : Mendarat dengan satu kaki atau pendaratan dilakukan dengan 

tangan terlebih dahulu. 

 

RUBRIK PENILAIAN 

AFEKTIF PEMBELAJARAN GERAK DASAR LOMPAT JAUH 

 

Perilaku yang Diharapkan Skor Nilai 

1. Disiplin 10-20  
2. Kerja keras 10-20  

3. Semangat 10-20  

4. Percaya diri 10-20  

5. Rasa ingin tahu 10-20  

Jumlah Nilai -  
Jumlah Nilai Maksimal : 100   

  Keterangan: 

Nilai 20 = Menunjukkan sikap yang Baik Sekali. 

Nilai 15 = Menunjukkan sikap yang Baik. 

Nilai 10 = Menunjukkan sikap yang Cukup Baik 

 

RUBRIK PENILAIAN  KOGNITIF 

PEMAHAMAN KONSEP TEKNIK LOMPAT JAUH 

GAYA JONGKOK 

 

No Pertanyaan yang Diajukan Skor Nilai 
1 Jelaskan pengertian lompat 5-20  

2 Sebutkan tiga gaya dalam lompat jauh 5-20  
3 Sebutkan teknik dasar lompat jauh 5-20  

4 Jelaskan posisi badan ketika mendarat pada 
lompat jauh 

5-20  

5 Jelaskan tujuan melakukan awalan 5-20  
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 Jumlah Nilai -  

 Jumlah Nilai Maksimal : 100   

 

Jawaban : 

1. Lompat  adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik 

yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang – ancang lari cepat 

atau lambat dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki/anggota 

tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik. 

2. Tiga gaya dalam lompat jauh 

- Gaya jongkok 

- Gaya melenting / menggantung 

- Gaya berjalan di udara. 

3. Teknik dasar lompat jauh 

- Awalan 

- Tumpuan 

- Posisi di udara 

- Pendaratan 

4. Posisi badan saat pendaratan : pada saat tumit menyentuh pasir, badan 

digerakkan ke depan untuk menghindari pendaratan  pinggul. 

5. Tujuan melakukan awalan 

- Untuk merangsang kecepatan berlari pada waktu mau melompat. 

- Untuk tidak mengubah langkah pada waktu mau melompat. 

- Untuk menghasilkan lompatan sejauh – jauhnya. 

 

Mengetahui, 
Kepala SDN Cokro 

 
 
 

LASMIYANTO, S.Pd 
  NIP. 19740420 199503 1 001 

 Cokro, 4 Juni 2012 
Guru Mapel PJOK 

 
 
 

IRNA ISTIYANA 
NIP. 19821223 200701 2 002 
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ASPEK PENILAIAN PSIKOMOTOR ( SIKLUS I ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes 
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro 

NO NAMA 
SISWA 

ASPEK PENILAIAN 
Jumlah 50% 

awalan tumpuan melayang mendarat 
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF ( SIKLUS I ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro

No Nama 
Siswa 

ASPEK SIKAP YANG DINILAI 

Jml 30%Disiplin Kerja keras Semangat Percaya diri Rasa ingin 
tahu 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
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LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF ( SIKLUS I ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro

No Nama 
Siswa 

SOAL I SOAL 2 SOAL 3 SOAL 4 SOAL 5 
JML 20%

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
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REKAP HASIL BELAJAR SISWA 
SIKLUS I

KKM : 68 

NO NAMA SISWA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KET
Kognitif Afektif Psikomotor 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

JUMLAH             

RATA - RATA KELAS             

KETERANGAN 
T : Tuntas 
TT: Tidak tuntas 

Guru Penjasorkes

……………………
…………………..
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ASPEK PENILAIAN PSIKOMOTOR ( SIKLUS I ) 

Mata Pelajaran 
: Penjas 
Orkes

Kelas : V 

Sekolah 
: SDN 
Cokro 

NO NAMA SISWA 
ASPEK PENILAIAN 

Jumlah 50%
awalan  tumpu

an 
mela
yang mendarat 

1 DIDIK ARIFUDIN 20 15 20 15 70 35 
2 CARWO SUSANTO 15 20 20 20 75 38 
3 KUSDIYANTO 20 20 20 15 75 38 
4 ALFIN NURROBY 15 20 15 15 65 33 
5 WAHYU PURNOMO 20 20 20 20 80 40 
6 HENDRI HERMANTO 15 15 15 20 65 33 
7 WALIHIN 20 10 20 15 65 33 
8 IKHWANUDIN 15 15 15 20 65 33 
9 M. HASANUDIN 20 20 20 20 80 40 
10 BUDI SAPUTRO 20 20 20 20 80 40 
11 IKA MAULIDAH 20 20 20 20 80 40 
12 M. AJI ALFARIQI 15 15 15 20 65 33 
13 NURUDIN 25 15 20 20 80 40 
14 NUR ROHMAH 15 15 15 15 60 30 
15 ROFIANA 20 20 15 15 70 35 
16 RISWANTORO 15 20 15 25 75 38 
17 SLAMET RIYADI 15 20 15 20 70 35 
18 SUKRIYANTO 15 25 15 20 75 38 
19 TUTUR BAWON 15 15 15 20 65 33 

20 YUNIKA 
MULYANIMGSIH 20 15 25 20 80 40 

              1440 720 
              72 36 
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF ( SIKLUS I ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes 
Kelas : V 

Sekolah 
: SDN 
Cokro 

No Nama Siswa 

ASPEK SIKAP YANG DINILAI 

Jml 30% Disiplin Kerja keras Semangat Percaya diri Rasa ingin 
tahu 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

1 DIDIK ARIFUDIN   15       20   15       20   15   85 17 

2 CARWO SUSANTO     20     20     20   15       20 95 19 

3 KUSDIYANTO     20   15       20     20     20 95 19 

4 ALFIN NURROBY   15   15 15 20 10     75 15 

5 WAHYU 
PURNOMO     20   15       20     20     20 

95 19 

6 HENDRI 
HERMANTO     20 15 20

15 
  20 

90 18 

7 WALIHIN 10       15     15     15     15   70 14 

8 IKHWANUDIN     20     20   15     15       20 90 18 

9 M. HASANUDIN     20     20   15     15       20 90 18 

10 BUDI SAPUTRO   15     15     15       15   15   75 15 

11 IKA MAULIDAH   15       20   15       10     20 80 16 

12 M. AJI ALFARIQI   15   10 15 15   20 75 15 

13 NURUDIN     20     20     20     20     15 95 19 

14 NUR ROHMAH   15     15     15   10     10   20 85 17 

15 ROFIANA 10       15       20     20 10     75 15 

16 RISWANTORO   15   10       15       20 10     70 14 

17 SLAMET RIYADI     20     20     20     20   15   95 19 

18 SUKRIYANTO     20 20 15 20 15   90 18 

19 TUTUR BAWON   15       20   15   10       15   75 15 

20 YUNIKA 
MULYANIMGSIH     20 20 15 15 15   

85 17 

                           1685 337 
                                            84.25 16.85 
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LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF ( SIKLUS I ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes 
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro 

No Nama Siswa 
SOAL I SOAL 2 SOAL 3 SOAL 4 SOAL 5 

JML 20% 
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

1 DIDIK ARIFUDIN   15     15       20   15     15   80 16 

2 CARWO SUSANTO 10       15     15       20   15   75 15 

3 KUSDIYANTO 10         20   15     15       20 80 16 

4 ALFIN NURROBY     20   15     15     15     15   80 16 

5 WAHYU 
PURNOMO   15     15     15       20   15   80 16 

6 HENDRI 
HERMANTO   15     15     15       20   15   80 16 

7 WALIHIN     20   15     15     15       20 85 17 

8 IKHWANUDIN     20     20   15     15       20 90 18 

9 M. HASANUDIN     20     20     20   15       20 95 19 

10 BUDI SAPUTRO 10       15     15     15     15   70 14 

11 IKA MAULIDAH   15     20 15   15     20 85 17 

12 M. AJI ALFARIQI   15     15     15       20   15   80 16 

13 NURUDIN   15     15   10       15     15   70 14 

14 NUR ROHMAH     20   15       20 10       15   80 16 

15 ROFIANA     20     20     20     20   15   95 19 

16 RISWANTORO 10       15       20   15     15   75 15 

17 SLAMET RIYADI     20   20 10   20   15   85 17 

18 SUKRIYANTO   15       20     20     20 10     85 17 

19 TUTUR BAWON   15       20   15       20   15   85 17 

20 YUNIKA 
MULYANIGSIH   15       20   15       20   15   85 17 

                                           1640 328 

                                           82 16.4 
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Hasil belajar siswa Siklus I 
 

KKM : 68 

NO NAMA SISWA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KET
Kognitif Afektif Psikomotor 

1 DIDIK ARIFUDIN 16 17 35 68 68 T 

2 CARWO SUSANTO 15 19 38 72 72 T 

3 KUSDIYANTO 16 19 38 73 73 T 

4 ALFIN NURROBY 16 15 33 64 64 TT 

5 WAHYU PURNOMO 16 19 40 75 75 T 

6 HENDRI HERMANTO 16 18 33 67 67 TT 

7 WALIHIN 17 14 33 64 64 TT 

8 IKHWANUDIN 18 18 33 69 69 T 

9 M. HASANUDIN 19 18 40 77 77 T 

10 BUDI SAPUTRO 14 15 40 69 69 T 

11 IKA MAULIDAH 17 16 40 73 73 T 

12 M. AJI ALFARIQI 16 15 33 64 64 TT 

13 NURUDIN 14 19 40 73 73 T 

14 NUR ROHMAH 16 17 30 63 63 TT 

15 ROFIANA 19 15 35 69 69 T 

16 RISWANTORO 15 14 38 67 67 TT 

17 SLAMET RIYADI 17 19 35 71 71 T 

18 SUKRIYANTO 17 18 38 73 73 T 

19 TUTUR BAWON 17 15 33 65 65 TT 

20 YUNIKA MULYANINGSIH 17 17 40 74 74 T 

JUMLAH 328 337 720 1.385 1.385   

RATA - RATA KELAS 16,40 16,85 36,00 69,25 69,25   

KETERANGAN 
T : Tuntas 
TT: Tidak tuntas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

SIKLUS II 

Sekolah  :  SDN COKRO 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  :  5 ( lima )/ II (dua) 

Pertemuan ke  : 1 ( Siklus II ) 

Hari / Tgl  :  Selasa, 12 Juni 2012 

Alokasi Waktu  :  2 x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi  : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.3  Mempraktikkan gerak dasar atletik yang 

dimodifikasi:  lompat, lompat dan lempar, 

dengan memperhatikan nilai-nilai pantang 

menyerah, sportifitas, percaya diri, dan 

kejujuran**) 

F. Tujuan Pembelajaran:  

1. Siswa memahami tentang definisi dan teknik dasar lompat jauh gaya 

jongkok  

2. Siswa mengetahui minimal tiga macam gaya dalam lompat jauh. 

3. Siswa memahami cara melakukan awalan. 

4. Siswa memahami cara melakukan tumpuan. 

5. Siswa memahami cara melakukan gerakan di udara menggunakan gaya 

jongkok. 

6. Siswa memahami cara melakukan pendaratan dengan benar. 
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7. Siswa belajar bersungguh-sungguh dalam permainan lompat jauh yang di 

modifikasi menggunakan media ban bekas dan bola plastik. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

 Disiplin, Kerja keras,, Semangat, Percaya diri, Rasa Ingin tahu.  

 

G. Materi Ajar (Materi Pokok): 

Atletik / lompat jauh 

H. Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Praktik 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

4. Kegiatan Awal: 

a. Siswa dibariskan  

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 

5. Kegiatan Inti : 

d. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1. Menjelaskan cara melakukan rangkaian gerakan lompat jauh 

menggunakan media bantu ban bekas dan bola plastik  

2. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

3. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

e. Elaborasi 
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Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1. Melakukan gerak lompat ke depan  menggunakan dua kaki dengan 

media bantu ban bekas 

2. Melakukan gerak lompat ke depan  dengan satu kaki dengan 

media bantu ban bekas 

3. Melakukan gerak melayang diudara dengan meraih bola plastik 

yang di gantung. 

4. Melakukan gerakan lompat tanpa awalan dengan media bantu ban 

bekas 

5. Melakukan gerakan lompat dengan awalan dengan media bantu 

ban bekas 

6. Melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok dengan 

awalan dengan media bantu ban bekas dan bola plastik. 

f. Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

6. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup: 

a. Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

b. Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan teknik  dalam 

lompat jauh  

J. Sumber 

1. Buku Penjaskes kelas 5 

2. Arena lompat jauh 

3. Peluit 

G.    Penilaian 
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5. Tes keterampilan Psikomotor 

a. Lakukan gerak dasar lompat jauh 

Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan gerakan (penilaian 

proses). Aspek yang dinilai adalah teknik awalan, tumpuan, posisi di 

udara, pendaratan. 

b. Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa, dengan 

rentang nilai seperti pada tabel. 

 

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh X 50 % 

 
6. Afektif 

Tes sikap afektif dapat dilakukan selama siswa melakukan pembelajaran 

penjas orkes di sekolah. Unsur-unsur yang dinilai diantaranya : kejujuran, 

kerjasama, percaya diri, semangat, menghargai. 

Skor penilaian seperti pada tabel. 

 

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh X 30 % 

 
7. Tes Pengetahuan Kognitif 

a. Menjawab soal pengetahuan tenatang pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok. 

b. Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban siswa dengan rentang 

nilai seperti pada tabel. 

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh X 20 % 

 
8. Nilai Akhir Siswa  

 
Nilai Akhir = Nilai Psikomotor + afektif + Kognitif 
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RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTOR/ 

UNJUK KERJA GERAK DASAR LOMPAT JAUH  

GAYA JONGKOK 

 

 

Keterangan: 

Indikator keberhasilan pembelajaran : 

A.   AWALAN 

Benar : Gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan 

kecepatan horizontal pada waktu akan melakukan tolakan 

Salah : Berlari dengan kecepatan maksimal, saat mendekati papan 

lompat kemudian mengurangi kecepatan tersebut. 

B.  TUMPUAN 

Benar : Tumpuan atau tolakan dilakukan dengan satu kaki yang paling 

kuat. 

Salah : Tumpuan atau tolakan dilakukan dengan dua kaki, Posisi ujung 

kaki saat melakukan tolakan berada di depan papan lompat. 

 

C.  MELAYANG/ POSISI DI UDARA 

Benar : Waktu lepas dari papan tolak, kedua tungkai di udara dalam 

keadaan jongkok, kedua lutut ditekuk, kedua tangan ke depan. 

Salah : Posisi kedua tungkai saat di udara seperti orang berjalan, kedua 

lutut tidak ditekuk. 

 

 

No Aspek Yang Dinilai Skor Nilai 
1 Teknik awalan 10-25  
2 Teknik tumpuan 10-25  
3 Posisi di udara 10-25  
4 Teknik pendaratan 10-25  

 Jumlah Nilai -  
 Jumlah Nilai Maksimal : 100   
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D.  PENDARATAN 

Benar : Pada waktu akan mendarat kedua tungkai dijulurkan ke depan, 

kemudian mendarat dengan kedua kaki. 

Salah : Mendarat dengan satu kaki atau pendaratan dilakukan dengan 

tangan terlebih dahulu. 

 

RUBRIK PENILAIAN 

AFEKTIF PEMBELAJARAN GERAK DASAR LOMPAT JAUH 

 

Perilaku yang Diharapkan Skor Nilai 

1. Disiplin 5-20  
2. Kerja keras 5-20  

3. Semangat 5-20  

4. Percaya diri 5-20  

5. Rasa ingin tahu 5-20  

Jumlah Nilai -  
Jumlah Nilai Maksimal : 100   

   

Keterangan: 

Nilai 20 = Menunjukkan sikap yang Baik Sekali. 

Nilai 15 = Menunjukkan sikap yang Baik. 

Nilai 10 = Menunjukkan sikap yang Cukup Baik 

 

RUBRIK PENILAIAN  KOGNITIF 

PEMAHAMAN KONSEP TEKNIK LOMPAT JAUH 

GAYA JONGKOK 

 

No Pertanyaan yang Diajukan Skor Nilai 
1 Jelaskan pengertian lompat 5-20  

2 Sebutkan tiga gaya dalam lompat jauh 5-20  
3 Sebutkan teknik dasar lompat jauh 5-20  
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4 Jelaskan posisi badan ketika mendarat pada 
lompat jauh 

5-20  

5 Jelaskan tujuan melakukan awalan 5-20  

 Jumlah Nilai -  

 Jumlah Nilai Maksimal : 100   

 

Jawaban : 

1. Lompat  adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik 

yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang – ancang lari cepat 

atau lambat dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki/anggota 

tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik. 

2. Tiga gaya dalam lompat jauh 

- Gaya jongkok 

- Gaya melenting / menggantung 

- Gaya berjalan di udara. 

3. Teknik dasar lompat jauh 

- Awalan 

- Tumpuan 

- Posisi di udara 

- Pendaratan 

4. Posisi badan saat pendaratan : pada saat tumit menyentuh pasir, badan 

digerakkan ke depan untuk menghindari pendaratan  pinggul. 

5. Tujuan melakukan awalan 

- Untuk merangsang kecepatan berlari pada waktu mau melompat. 

- Untuk tidak mengubah langkah pada waktu mau melompat. 

- Untuk menghasilkan lompatan sejauh – jauhnya. 

Mengetahui, 
Kepala SDN Cokro 

 
 

LASMIYANTO, S.Pd 
  NIP. 19740420 199503 1 001 

 Cokro, 11 Juni 2012 
Guru Mapel PJOK 

 
 

IRNA ISTIYANA 
NIP. 19821223 200701 2 002 
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ASPEK PENILAIAN PSIKOMOTOR ( SIKLUS II ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes 
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro 

NO NAMA 
SISWA 

ASPEK PENILAIAN 
Jumlah 50% 

awalan tumpuan melayang Mendarat 
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF ( SIKLUS II) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro

No Nama 
Siswa 

ASPEK SIKAP YANG DINILAI 

Jml 30%Disiplin Kerja keras Semangat Percaya diri Rasa ingin 
tahu 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
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LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF ( SIKLUS II ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro

No Nama 
Siswa 

SOAL I SOAL 2 SOAL 3 SOAL 4 SOAL 5 
JML 20%

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
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REKAP HASIL BELAJAR SISWA 
SIKLUS II

KKM : 68 

NO NAMA SISWA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KET
Kognitif Afektif Psikomotor 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

JUMLAH             

RATA - RATA KELAS             

KETERANGAN 
T : Tuntas 
TT: Tidak tuntas 

Guru Penjasorkes

……………………
…………………..

Lanjutan lampiran 6 



81 
 

 
 

  

ASPEK PENILAIAN PSIKOMOTOR ( SIKLUS II )

Mata Pelajaran : Penjas Orkes 
Kelas : V 
Sekolah : SDN Cokro 

NO NAMA SISWA 
ASPEK PENILAIAN 

Jumlah 50%
awalan  tumpuan melayang mendarat 

1 DIDIK ARIFUDIN 20 20 25 15 80 40 
2 CARWO SUSANTO 20 15 15 20 70 35 
3 KUSDIYANTO 20 15 20 20 75 38 
4 ALFIN NURROBY 25 20 20 15 80 40 
5 WAHYU PURNOMO 20 15 25 20 80 40 

6 HENDRI 
HERMANTO 20 20 25 20 85 43 

7 WALIHIN 20 20 15 20 75 38 
8 IKHWANUDIN 25 25 15 20 85 43 
9 M. HASANUDIN 20 25 20 20 85 43 

10 BUDI SAPUTRO 20 25 25 20 90 45 
11 IKA MAULIDAH 20 20 25 20 85 43 
12 M. AJI ALFARIQI 20 15 20 20 75 38 
13 NURUDIN 20 25 20 25 90 45 
14 NUR ROHMAH 15 20 15 15 65 33 
15 ROFIANA 20 20 15 15 70 35 
16 RISWANTORO 15 20 20 20 75 38 
17 SLAMET RIYADI 20 20 15 20 75 38 
18 SUKRIYANTO 15 25 20 20 80 40 
19 TUTUR BAWON 15 15 15 20 65 33 

20 YUNIKA 
MULYANIMGSIH 20 15 25 20 80 40 
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF ( SIKLUS II ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes
Kelas : V 

Sekolah 
: SDN 
Cokro 

No Nama Siswa 

ASPEK SIKAP YANG DINILAI 

Jml 30% Disiplin Kerja keras Semangat Percaya diri Rasa ingin 
tahu 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

1 DIDIK ARIFUDIN     20 20 15 20   15 90 18 

2 CARWO SUSANTO     20     20     20   15       20 95 19 

3 KUSDIYANTO     20   15       20     20     20 95 19 

4 ALFIN NURROBY   15     15     15       20   15   80 16 

5 WAHYU PURNOMO     20   15       20     20     20 95 19 

6 HENDRI HERMANTO     20   15       20   15       20 90 18 

7 WALIHIN   15 15 15 15     15 75 15 

8 IKHWANUDIN     20     20     20     20     20 100 20 

9 M. HASANUDIN     20     20     20     20     20 100 20 

10 BUDI SAPUTRO     20   15       20     20   15   90 18 

11 IKA MAULIDAH   15       20     20     20     20 95 19 

12 M. AJI ALFARIQI   15   10       15       20     20 80 16 

13 NURUDIN     20 20 20 20     20 100 20 

14 NUR ROHMAH   15     15     15   10       15 20 90 18 

15 ROFIANA 10       15       20     20 10     75 15 

16 RISWANTORO   15       20   15       20   15   85 17 

17 SLAMET RIYADI     20     20     20     20   15   95 19 

18 SUKRIYANTO     20     20   15       20   15   90 18 

19 TUTUR BAWON   15 20 15 10     15 75 15 

20 YUNIKA 
MULYANIMGSIH     20     20   15     15     15   

85 17 
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LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF ( SIKLUS II ) 

Mata Pelajaran : Penjas Orkes
Kelas : V 

Sekolah : SDN Cokro

No Nama Siswa 
SOAL I SOAL 2 SOAL 3 SOAL 4 SOAL 5 

JML 20%
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

1 DIDIK ARIFUDIN     20   15       20   15     15   85 17 

2 CARWO SUSANTO   15     15       20     20   15   85 17 

3 KUSDIYANTO     20   15       20   15       20 90 18 

4 ALFIN NURROBY     20   15       20     20   15   90 18 

5 WAHYU PURNOMO   15     15       20     20   15   85 17 

6 HENDRI 
HERMANTO     20     20     20     20   15   95 19 

7 WALIHIN     20   15       20   15       20 90 18 

8 IKHWANUDIN     20     20   15     15       20 90 18 

9 M. HASANUDIN     20     20     20     20   15   95 19 

10 BUDI SAPUTRO 10       15     15       20   15   75 15 

11 IKA MAULIDAH   15       20     20   15     15   85 17 

12 M. AJI ALFARIQI   15     15     15       20   15   80 16 

13 NURUDIN   15       20 10       15       20 80 16 

14 NUR ROHMAH     20   15     15       20   15   85 17 

15 ROFIANA     20     20   15       20     20 95 19 

16 RISWANTORO 10       15     15     15     15   70 14 

17 SLAMET RIYADI     20     20   15       20   15   90 18 

18 SUKRIYANTO     20     20   15     15       20 90 18 

19 TUTUR BAWON   15       20   15       20     20 90 18 

20 YUNIKA 
MULYANIGSIH   15       20   15       20     20 90 18 
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Hasil belajar siswa Siklus II 

 

KKM : 68 

NO NAMA SISWA 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI KET 
Kognitif Afektif Psikomotor 

1 DIDIK ARIFUDIN 17 18 40 75 75 T 

2 CARWO SUSANTO 17 19 35 71 71 T 

3 KUSDIYANTO 18 19 38 75 75 T 

4 ALFIN NURROBY 18 16 40 74 74 T 

5 WAHYU PURNOMO 17 19 40 76 76 T 

6 HENDRI HERMANTO 19 18 43 80 80 T 

7 WALIHIN 18 15 38 71 71 T 

8 IKHWANUDIN 18 20 43 81 81 T 

9 M. HASANUDIN 19 20 43 82 82 T 

10 BUDI SAPUTRO 15 18 45 78 78 T 

11 IKA MAULIDAH 17 19 43 79 79 T 

12 M. AJI ALFARIQI 16 16 38 70 70 T 

13 NURUDIN 16 20 45 81 81 T 

14 NUR ROHMAH 17 18 33 68 68 T 

15 ROFIANA 19 15 35 69 69 T 

16 RISWANTORO 14 17 38 69 69 T 

17 SLAMET RIYADI 18 19 38 75 75 T 

18 SUKRIYANTO 18 18 40 76 76 T 

19 TUTUR BAWON 18 15 33 66 66 TT 

20 YUNIKA MULYANINGSIH 18 17 40 75 75 T 

JUMLAH 347 356 783 1.486 1.486   

RATA - RATA KELAS 17,35 17,80 39,13 74,28 74,28   

KETERANGAN 
T : Tuntas 
TT: Tidak tuntas 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa melakukan pemanasan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Siswa pada saat awalan 
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Gambar 3. Siswa saat melakukan tumpuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa saat melayang dengan meraih bola plastik 
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Gambar 5. Siswa saat pendaratan 
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