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ABSTRAK 
Muid. 2012. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Lari Beregu melalui 
Penerapan Metode Bermain Bendera Kemenangan Mata Pelajaran 
Penjasorkes pada Siswa Kelas IV Semester 2 SDN 1 Raguklampitan Jepara 
Tahun Pelajaran 2011/ 2012. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan rekreasi FIK UNNES. Pembimbing Utama: Dra. Heny Setyowati, M. Si., 
Pembimbing Pendamping: Agung Wahyudi, S. Pd., M. Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Lari Bereguf, Metode Bermain Bendera Kemenangan 
 

Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru 
menunjukkan bahwa kemampuan gerak dasar di kelas IV semester 2 SD Negeri 1 
Raguklampitan Batealit Jepara masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai yang masih banyak di bawah KKM (KKM ≥ 70). Dari 15 anak yang lulus 
hanya 5 anak (33 %) sedangkan 10 anak (67%) belum mencapai ketuntasan. 
Menurut hasil pengamatan peneliti, rendahnya kemampuan gerak dasar di kelas IV 
semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor. Diantaranya yaitu siswa terlihat kurang memperhatikan saat 
pelajaran berlangsung karena minat belajar yang rendah. Terbatasnya sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani. Disalah satu sisi guru dalam kegiatan 
pembelajaranpun kurang kreatif memodifikasi alat-alat untuk pembelajaran 
pendidikan jasmani. Guru belum menerapkan metode permainan yang mampu 
membuat anak menjadi senang yang pada akhirnya memiliki minat yang tinggi 
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode 
ceramah dan penugasan.  

Metode dalam penelitian ini adalah tindakan kelas dengan prosedur 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian terdiri dari 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara tahun pelajaran 
2011/2012 dan seorang kolaborator yaitu Tedy Nor Sholeh, S. Pd guru 
Penjasorkes di SD Negeri 4 Mindahan Batealit Jepara. Siswa kelas kelas IV SD 
Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara sejumlah 15 anak. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan menerapkan 
metode bermain bendera kemenangan ternyata dapat meningkatkan minat belajar 
siswa dalam lari beregu. Pada siklus I penulis menerapkan metode bermain 
bendera kemenangan, dari 15 siswa ada 9 siswa yang telah mencapai tingkat 
ketuntasan 6 siswa belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa langkah yang 
diambil pada siklus I sebagai bagian dari strategi perbaikan pembelajaran yang 
ditempuh telah mulai menunjukkan ada peningkatan keterampilan siswa dalam 
lari beregu. Pada siklus II yang dilakukan dengan menerapkan metode bermain 
bendera kemenangan berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam minat 
belajar lari beregu. Dari 15 siswa yang mencapai ketuntasan 14 siswa dan yang 
belum tuntas 1 siswa. . 

Dari hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui 
penelitian tindakan kelas dapat ditarik simpulan bahwa penerapan metode 
bermain bendera kemenangan berhasil meningkatkan hasil belajar lari beregu.
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MOTTO DAN PESEMBAHAN 
 

MOTTO 

“ Terimalah perbedaan- perbedaan dan keterbatasan- keterbatasan manusia. 

Ingat bahwa orang lain mempunyai hak untuk berbeda dengan anda. Jangan 

menjadi orang yang ingin merubah sifat- sifat orang lain “ 

 

( D.J. Schwart ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Salah satu masalah utama dalam pembelajaran pendidikan jasmani  

dewasa ini ialah belum efektifnya pengajaran di sekolah. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk mendukung proses pembelajaran dan terbatasnya kemampuan guru 

pendidikan jasmani  untuk melakukan pembelajaran. Salah satu keterbatasan guru 

dalam mengajar adalah dalam hal menciptakan situasi lingkungan yang 

memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan 

pada diri siswa. Akibatnya guru belum berhasil melaksanakan tanggung jawab 

untuk mendidik siswa secara sistematik melalui pembelajaran pendidikan jasmani 

yang mengembangkan kemampuan keterampilan anak secara menyeluruh baik 

fisik, mental maupun intelektual (Kantor Menpora, 1983). 

Kondisi itulah yang saat ini terjadi di SD Negeri 1 Raguklampitan 

Batealit Jepara. Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru 

menunjukkan bahwa kemampuan gerak dasar di kelas IV semester 2 SD Negeri 1 

Raguklampitan Batealit Jepara masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai yang masih banyak di bawah KKM (KKM ≥ 70). Dari 15 anak yang lulus 

hanya 5 anak (33 %) sedangkan 10 anak (67%) belum mencapai ketuntasan. 

Menurut hasil pengamatan peneliti, rendahnya kemampuan gerak dasar di kelas IV 

semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara tersebut disebabkan oleh 
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beberapa faktor. Diantaranya yaitu siswa terlihat kurang memperhatikan saat 

pelajaran berlangsung karena minat belajar yang rendah. Terbatasnya sarana dan 

prasarana pendidikan jasmani. Disalah satu sisi guru dalam kegiatan 

pembelajaranpun kurang kreatif memodifikasi alat-alat untuk pembelajaran 

pendidikan jasmani. Guru belum menerapkan metode permainan yang mampu 

membuat anak menjadi senang yang pada akhirnya memiliki minat yang tinggi 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode 

ceramah dan penugasan.  

Menurut Agus Mahendra (2006) indikator keberhasilan pendidikan 

jasmani  ditandai oleh meningkatnya: 1) kebugaran jasmani, 2) kemampuan fisik 

dan motorik, 3) pemahaman konsep dan prinsip gerak, 4) kemampuan berfikir, 5) 

kecakapan rasa dan sosial. Agar pembelajaran pendidikan jasmani  khususnya 

materi lari beregu dapat berhasil, maka harus diciptakan lingkungan yang 

kondusif diantaranya dengan cara memodifikasi alat dan menciptakan metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang diciptakan harus mempertimbangkan 

beberapa faktor, lima diantaranya yaitu: 1) kegiatan pembelajaran diarahkan pada 

pencapaian tujuan belajar. 2) karakteristik mata pelajaran. 3) kemampuan guru 4) 

fasilitas/media pembelajaran masih sangat terbatas, 5) kemampuan siswa. 

Dilihat dari karakteristik anak, dunia anak adalah dunia bermain. Siswa 

SD yang masih tergolong anak-anak bentuk aktivitasnya cenderung berupa 

permainan. Seperti pada saat jam istirahat mereka sangat antusias untuk 

melakukan bermacam-macam bentuk permainan.  
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Tanpa disadari mereka sering bermain dengan melakukan gerakan-

gerakan dasar dalam cabang olahraga. Agar tujuan pendidikan jasmani dapat 

dicapai maka penyampaian materi pembelajaran pada anak SD harus disampaikan 

dalam situasi bermain.  

Agar siswa kelas IV semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit 

Jepara tahun pelajaran 2011/ 2012 dapat menerapkan gerak dasar dalam teknik 

dasar olahraga yang benar, maka kemampuan gerak dasar siswa perlu 

dioptimalkan. Supaya optimalisasi kemampuan gerak dasar dapat efektif upaya 

yang dipilih untuk mengatasinya dengan menerapkan metode bermain bendera 

kemenangan untuk meningkatkan minat belajar lari beregu pada siswa kelas IV 

semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara tahun pelajaran 2011/ 

2012. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakakan di atas, maka 

masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah penerapan 

metode bermain bendera kemenangan dapat meningkatkan hasil belajar lari 

beregu pada siswa kelas IV semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit 

Jepara tahun pelajaran 2011/ 2012? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar lari beregu pada siswa kelas 

IV semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 

2011/2012 melalui penerapan metode bermain bendera kemenangan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

1) Mendapatkan pengetahuan atau teori baru tentang minat belajar melalui 

penerapan metode bermain bendera kemenngan bagi siswa kelas IV semester 2 

SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit  Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2) Sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

1) Bagi Siswa, sebagai dasar meningkatkan minat belajar dan memupuk rasa 

percaya diri, berpikir kritis, sistematis, dan logis.  

2) Bagi Guru sebagai masukan bagi program pengajarannya dalam rangka 

mengoptimalkan keaktifan dan cara berfikir siswa melalui pembelajaran 

pendidikan jasmani, memperbaiki proses pembelajaran dan sebagai cara 

memencapai tujuan pembelajaran.  

3) Bagi Sekolah, sebagai bahan data dalam upaya untuk meningkatkan prestasi 

sekolah. 
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1.5. Pemecahan Masalah 

Dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa minat belajar siswa 

kelas IV semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas untuk materi gerak dasar hanya mencapai 

angka 57 (KKM ≥ 65). Rendahnya kemampuan gerak dasar disebabkan siswa 

terlihat kurang memperhatikan saat pelajaran berlangsung. Terbatasnya sarana dan 

prasarana pendidikan jasmani. Disalah satu sisi guru dalam kegiatan 

pembelajaranpun kurang kreatif memodifikasi alat-alat untuk pembelajaran 

pendidikan jasmani. Guru belum menerapkan metode permainan yang mampu 

membuat anak menjadi senang yang pada akhirnya memiliki minat yang tinggi 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode 

ceramah dan penugasan.  

Untuk meningkatkan minat belajar lari beregu pada siswa kelas IV 

semester 2 SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2011/ 

2012, peneliti menerapkan metode bermain bendera kemenangan dalam hal ini 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan dua 

siklus.
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BAB II 

KAJIAN PUSTKA 

 

2.1. Kajian Pustaka 

 

2.1.1. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SD 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan 

sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan 

pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan 

terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di 

sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas 

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

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik 

dan pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat 

dan bugar sepanjang hayat.  

Pendidikan memiliki sasaran pedagogis, oleh karena itu pendidikan 

kurang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, karena 

gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia 
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dan dirinya sendiri yang secara alami berkembang searah dengan perkembangan 

zaman. 

Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna mutu 

pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan kognitif. Pandangan 

ini telah membawa akibat terabaikannya aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, 

seni, psikomotor, serta life skill. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memberikan 

peluang untuk menyempurnakan kurikulum yang komprehensif dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap- mental- emosional- 

sportivitas- spiritual- sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis  yang 

seimbang. 

 

2.1.2. Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih 
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2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. 

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

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

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

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

percaya diri dan demokratis. 

6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan. 

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

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

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

 

2.1.3. Kurikulum Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 

pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di kelas IV (empat), 

maka peneliti mengangkat materi dengan standar kompetensi mempraktikkan 

latihan kebugaran yang lebih kompleks untuk meningkatkan keterampilan dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kompetensi dasarnya 

mempraktikkan aktivitas dan permainan untuk  melatih daya tahan dan kekuatan 

dengan kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat, serta nilai kerja keras, 

disiplin, kerjasama, dan kejujuran  
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2.1.4. Karakteristik Siswa SD 

Tingkatan kelas di sekolah dasar dapat dibagi dua menjadi kelas rendah 

dan kelas atas. Kelas rendah terdiri dari kelas satu, dua, dan tiga, sedangkan kelas-

kelas tinggi sekolah dasar yang terdiri dari kelas empat, lima, dan enam (Supandi, 

1992: 44).  Di Indonesia, kisaran usia sekolah dasar berada di antara 6 atau 7 

tahun sampai 12 tahun. Usia siswa pada kelompok kelas atas sekitar 9 atau 10 

tahun sampai 12 tahun. Menurut Witherington (1952) yang dikemukakan 

Makmun (1995: 50) bahwa usia 9-12 tahun memiliki ciri perkembangan sikap 

individualis sebagai tahap lanjut dari usia 6-9 tahun dengan cirri perkembangan 

sosial yang pesat.  Pada tahapan ini anak/ siswa berupaya semakin ingin mengenal 

siapa dirinya dengan membandingkan dirinya dengan teman sebayanya.  Jika 

proses itu tanpa bimbingan, anak akan cenderung sukar beradaptasi dengan 

lingkungannya.  Untuk itulah sekolah memiliki tanggung jawab untuk 

menanggulanginya. Sekolah sebagai tempat terjadinya proses 

menumbuhkembangkan seluruh aspek siswa memiliki tugas dalam membantu 

perkembangan anak sekolah. Adapun tugas-tugas perkembangan anak sekolah 

(Makmun, 1995: 68), diantaranya adalah: 1) mengembangkan konsep-konsep 

yang perlu bagi kehidupan sehari-hari, 2) mengembangkan kata hati, moralitas, 

dan suatu skala, nilai-nilai, 3) mencapai kebebasan pribadi, 4) mengembangkan 

sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-institusi sosial.  

Tugas-tugas perkembangan yang tercapai pada masa kanak-kanak akhir 

dengan kisaran usia 6-13 tahun akan memiliki keterampilan.  Keterampilan yang 

dicapai diantaranya  social-help skills dan play skill.  Social-help skills untuk 
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membantu orang lain di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain seperti 

membersihkan halaman, merapihkan meja dan kursi.  Ini akan menambah 

perasaan harga diri dan sebagai anak yang berguna hingga menjadikan anak suka 

bekerja sama (bersifat kooperatif).  Play skill terkait dengan kemampuan motorik 

seperti melempar, menangkap, berlari, keseimbangan.   

Anak yang terampil dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang lebih 

baik di sekolah dan di masyarakat.  

Akhir masa kanak-kanak disebut  gang age.  Pada masa ini 

perkembangan sosial terjadi dengan cepat. Anak berubah dari self centered, yang 

egoistis, yang senang bertengkar menjadi anak yang kooperatif dan pandai 

menyesuaikan diri dengan kelompok.  Mereka membuat kelompok atau geng 

dengan alasan dua atau tiga teman tidaklah cukup baginya.  Anak ingin bersama 

dengan kelompoknya, karena hanya dengan demikian terdapat cukup teman untuk 

bermain dengan jenis-jenis permainan yang dia gemari atau melakukan aktivitas 

lainnya untuk mendapatkan kegembiraan.  Dalam kelompoknya, secara bersama-

sama anak-anak membuat sesuatu seperti mainan dari kayu, menonton bersama-

sama, melihat alam sekitar.  Biasanya mereka memiliki tempat berkumpul tertentu 

yang jauh dari jangkauan dan pengawasan orang tua.  Ketika terjadi pertentangan 

dengan orang tua, anak lebih cenderung menentang orang tuanya dan mengikuti 

kelompoknya.  Dalam hubungan dengan kelompoknya anak belajar hidup dalam 

masyarakat, misalnya  dalam hal bekerja sama dengan anak lain, menerima 

tanggung jawab, membela anak lain jikalau diperlakukan tidak adil, dan secara 

sportif menerima kekalahan.  Tidak semua proses itu berjalan lancar.  Sebab ada 
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kalanya anak mengalami kesulitan melakukannya, bahkan berbalik arah untuk 

melakukan tindakan yang merugikan dengan melakukan perilaku kenakalan.   

Anak besar adalah anak yang berusia antara 6 sampai dengan 10 atau 12 

tahun (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1992: 101).  Beberapa sifat sosial yang dimiliki 

anak besar sebagai hasil perkembangan dari usia 10 sampai 12 tahun:  

1) Baik laki-laki maupun perempuan menyenangi permainan yang terorganisir 

dan permainan yang aktif.  

2)  Minat terhadap olahraga kompetitif meningkat. 

3)  Membenci kegagalan atau kesalahan.  

4)  Mudah bergembira, kondisi emosional tidak stabil.  

Aktivitas yang diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak besar di 

antaranya adalah :  

1) Bermain dalam situasi berlomba atau bertanding dengan pengorganisasian 

yang sederhana. Misalnya: berlomba dalam beberapa macam gerakan seperti 

berlari, merayap, melompat, menggiring bola, adu lempar tangkap dan 

sebagainya. Melakukan pertandingan kecabangan olahraga yang peraturannya 

disederhanakan, misalnya pertandingan voli mini.  Dengan pengarahan dan 

pengelolaan aktivitas yang baik dari guru, aktivitas ini akan berdampak kepada 

peningkatan kepercayaan diri anak dan kebanggaan dirinya.  

2) Aktivitas beregu atau berkelompok. Anak diberi kesempatan untuk bekerja 

sama dengan temannya dalam melakukan aktivitas untuk membina 

kebersamaan di antara mereka. 
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2.1.5. Minat Belajar 

Minat merupakan kecenderungan yang menetap dalam diri subyek untuk 

perasaan tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam bidang itu (Winkel, 1991: 30). Dan Mungin Eddy Wibowo (1990: 146) 

menjelaskan minat adalah kecenderungan yang terarah pada obyek orang atau 

pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan yang menarik dan 

memuaskan dirinya.  

Sedangkan menurut Slameto (1995: 180) minat atau interest yaitu gejala 

psikis yang berkaitan dengan obyek atau aktifitas yang menstimulir perasaan 

senang pada individu. 

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

suatu kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk secara aktif berhubungan 

dengan sesuatu yang menarik perhatiannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

dirinya. Minat merupakan kegiatan siswa dengan penuh kesadaran terhadap suatu 

obyek, maka dari itu minat sebaiknya dimiliki dengan penuh kesadaran, karena 

tanpa kesadaran minat tidak ada artinya. Hubungan antara minat dengan belajar 

sangat erat, karena siswa mempunyai minat yang tinggi terhadap pelajaran 

tersebut akan senang dan tertarik, kemudian mempunyai usaha yang positif dalam 

kebiasaan belajar, sehingga prestasi belajarnya akan baik. Sebaliknya siswa yang 

tidak mempunyai minat terhadap pelajaran akan nampak tidak senang, tidak 

tertarik dan kurang menampakkan sikap positif terhadap pelajaran, akibatnya 

siswa tersebut menghadapi kesulitan dalam belajarnya. Oleh karena itu minat 

sangat penting dimiliki siswa didalam pelajarannya. Sebagai contoh siswa yang 
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berminat terhadap olah raga sepak bola, maka siswa akan aktif mempelajarinya 

dengan jalan berlatih yang bersungguh-sungguh tanpa ada paksaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar antara lain : faktor 

fisiologis, faktor psikologis, faktor lingkungan belajar, dan faktor sistem 

instruksional. Agar lebih jelasnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

akan diuraikan sebagai berikut. 

1) Faktor Fisiologis 

Di dalam kegiatan mengajar metode apapun yang digunakan, 

pendengaran dan penglihatan sangatlah penting peranannya, baik untuk 

mendengarkan penjelasan guru, pendapat sesama siswa dalam berdiskusi, 

membaca di perpustakaan, mempelajari catatan sekolah, mengamati 

percobaan laboratorium, mengadakan observasi, melakukan kegiatan praktek 

olah raga di lapangan itu semua memerlukan penglihatan dan pendengaran 

yang baik, sehingga kegiatan proses belajar mengajar dapat lebih efektif dan 

efisien dan pada akhirnya menjadikan minat belajar siswa tumbuh. 

Pendengaran jelas sangatlah berperan sekali, kerena kemampuan 

seseorang mendengar dengan jelas tuturan dari sumber suara makin 

berkurang sejalan dengan meningkatnya usia. Dengan pendengaran dapat 

membedakan diskriminasi nada antara suara rendah dari yang tinggi, suara 

latar belakang dari suara utama, makin menurun sejalan dengan 

meningkatnya usia. Berhubungan dengan hal itu, maka seyogyanya tuturan 

yang disasarkan kepada siswa hendaknya kecepatannya agak lambat dan agak 

lebih keras. 
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Penglihatan yang dimiliki oleh seseorang memiliki intensitas 

penglihatan atau kemampuan untuk melihat dengan jelas bacaan atau tulisan 

tergantung pada intensitas cahaya dalam ruang belajar, juga jarak penglihatan 

dekat maupun jarak jauh misalnya untuk membaca buku, mengalami 

kemunduran sejalan dengan usia, dan kemampuan membedakan warna 

spektrum serta ketelitian penglihatan atau kemampuan mengalihkan tatapan 

mata dari ujung kanan suatu baris bacaan ke ujung kiri awal baris berikutnya, 

makin berkurang sejalan dengan meningkatnya usia manusia. 

Kondisi fisiologis seperti pendengaran dan penglihatan sangat 

mempengaruhi segala kegiatan belajar mengajar, dalam hal ini yang termasuk 

kondisi fisiologis diantaranya yaitu kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan 

gizi, kurang tidur, kesakitan yang diderita. Dengan kata lain kondisi fisiologis 

pada umumnya mempengaruhi proses belajar mengajar, oleh karena itu perlu 

dipertimbangkan juga dalam pemilihan strategi belajar mengajar. 

Untuk jam pertemuan siang atau sore hari pada waktu siswa telah 

mengalami keletihan fisik dan mental, maka strategi belajar merngajar yang 

sesuai untuk dipilih ialah strategi belajar mengajar yang berakar CBSA atau 

cara belajar siswa aktif tinggi, seperti tugas perorangan, diskusi kelompok, 

main peran, permainan belajar atau game, atau strategi yang mengandung 

hiburan seperti pertunjukan film, video maupun slide, sehingga siswa tumbuh 

minat belajarnya. 

2) Faktor Psikologis 
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Faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar siswa menurut 

Karsijan (1994: 361) diantaranya adalah aspek kecerdasan dan bakat, 

motivasi, perhatian, berfikir, ingatan atau lupa. Kelima aspek psikologis 

tersebut agar jelas akan dipaparkan sebagai berikut. 

Aspek kecerdasan dan bakat merupakan salak satu faktor penting 

yang ikut menentukan berhasil atau gagalnya seseorang dalam mengikuti 

suatu kegiatan belajar atau pengalaman belajar tertentu, oleh karena itu perlu 

diketahui bahwa tugas pendidikan adalah mengembangkan seoptimal 

mungkin kecerdasan dan bakat dari siswa dalam mempelajari suatu pelajaran. 

Motivasi adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri manusia 

yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk melakukan kegiatan. 

Motivasi seseorang ditentukan oleh kuat lemahnya intensitas motif seseorang 

untuk melakukan kegiatan. 

Adapun fungsi dari motif yang pertama, yaitu memberikan kekuatan 

semangat kepada seseorang dalam melakukan kegiatan belajar, seorang siswa 

yang kurang berhasil dalam melaksanakan tugas kegiatan belajar sering 

nampak putus asa, dalam hal demikian guru atau konselor perlu memberi 

motivasi untuk menguatkan kembali semangat belajarnya. Kedua, 

mengarahkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, dengan 

motivasi, minat, perhatian, waktu dan daya diarahkan untuk menemukan cara 

yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan. Ketiga, memilih dan 

menekankan pada tingkah laku tepat di lakukan dalam usaha mencapai tujuan 
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dan menghindari tingkah laku yang tidak ada hubungannya dengan usaha 

pencapaian tujuan. 

Perhatian diartikan sebagai pemusatan energi psikis yang dilakukan 

secara sadar terhadap sesuatu obyek atau dalam hal materi pelajaran, adapun 

jenis perhatian itu ada yang disengaja, spontan, intensif, memusat dan 

memencar. Ingatan atau lupa adalah suatu kegiatan kognitif yang 

memungkinkan seseorang menyadari bahwa pengetahuan yang dimilikinya 

itu bersumber dari masa lampau. Frase-frase dalam ingatan antara lain fiksasi 

atau kemampuan pengungkapan yang cepat dan teliti, retensi atau 

kemampuan menyimpan kesan-kesan tanpa disadari, serta evokasi atau 

reproduksi yaitu aktualisasi atau penyadaran kembali kesan yang tersimpan. 

3) Faktor lingkungan belajar 

Faktor lingkungan belajar menurut Sochib (1998: 82) dibedakan 

menjadi beberapa faktor diantaranya lingkungan dalam sekolah dan 

lingkungan luar sekolah yang masing-masing dapat dibedakan lagi atas 

lingkungan alam, lingkungan fisik dan sosial. Faktor lingkungan belajar 

dalam sekolah mencakup keadaan suhu, kelembaban dan pertukaran udara 

serta cahaya dalam ruangan yang kesemuanya menyangkut sistem ventilasi 

dan penerangan ruangan. 

Lingkungan fisik menyangkut gedung, mobiler, instalasi, 

pertamanan, sistem pembuangan air dan sampah, perlengkapan alat bahan 

belajar yang digunakan, kontruksi dan tata letak segala benda yang ada di 

dalam sekolah. Lingkungan sosial yang menyangkut suasana hubungan 
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timbal balik antara segenap warga dalam sekolah baik itu guru, karyawan dan 

siswa. Lingkungan alam yang menyenangkan dapat mempertinggi minat 

dalam proses belajar mengajar. Faktor lingkungan belajar di luar sekolah 

mencakup topografi, flora dan fauna serta jenis mata pencaharian penduduk 

sekitar sekolah, dapat menjadikan sumber bahan belajar dan sumber inspirasi 

bagi warga sekolah dalam menunjang berlangsungnya proses belajar 

mengajar yang menarik minat belajar. 

Lingkungan fisik mencakup bangunan gedung, perkantoran, 

perumahan rakyat, pabrik, instalasi, proyek, jalan, jembatan, pelabuhan, 

tempat hiburan atau taman yang terdapat di sekitar sekolah serta sanitasi 

lingkungan dapat pula menjadi sumber bahan belajar dan sumber inspirasi 

bagi warga sekolah. 

Lingkungan sosial mencakup struktur sosial, adat istiadat budaya 

setempat, kegotong-royongan, rasa simpati, dan kekeluargaan terhadap 

generasi muda yang melanjutkan pelajaran, dapat mendorong minat belajar 

siswa. 

4) Faktor sistem instruksional 

Aspek sistem instruksional yang dapat mempengaruhi proses belajar 

mengajar menurut Conny Semiawan (1990: 34) adalah kurikulum, bahan 

pelajaran dan metode menyajian. Dari ketiga aspek sistem instruksional di 

atas agar lebih jelasnya akan diuraikan sebagaimana berikut ini. 

Struktur kurikulum juga menentukan pemilihan strategi belajar 

mengajar suatu mata pelajaran, oleh karena itu dengan struktur tersebut dapat 
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diketahui kedudukan dan peranan setiap mata pelajaran dalam pembentukan 

kompetensi pribadi, akademis dan sosial. Di dalam garis-garis progam 

pengajaran kurikulum dapat diketahui format belajar untuk setiap pokok 

bahasan dari masing-masing mata pelajaran, dan untuk setiap pokok bahasan 

telah dijabarkan jumlah jam pertemuan untuk setiap jenis pengalaman belajar 

baik itu teori, praktek dan pengalaman lapangan. 

Bahan belajar yang akan disajikan mempengaruhi dalam memilih 

jenis strategi belajar mengajar yang akan digunakan, adapun aspek bahan 

pelajaran yang perlu diperhatikan apabila akan dilaksanakan antara lain, 

aspek kemampuan yang ingin dikembangkan, berupa konsep, prinsip, teori 

dan pemecahan masalah, serta sikap dan nilai, juga ketrampilan. Aspek 

kesukaran bahan yang memerlukan penyajian yang lebih lama, cara penyajian 

yang bervariasi serta contoh yang lebih lama. Aspek jenis bahan yang 

bermakna, yang telah dikenal ataupun menyangkut kepentingan siswa, lebih 

mudah dipelajari dan diajarkan. Aspek luas dan jumlah bahan, semakin 

banyak bahan yang harus dipelajari semakin banyak waktu yang dibutuhkan 

untuk mempelajari bahan tersebut. Penambahan waktu dibutuhkan untuk 

mempelajari suatu bahan pelajaran itu sendiri. Aspek letak bagian dalam 

keseluruhan pelajaran, pokok bahasan yang disajikan pada minggu awal dan 

akhir dari suatu catur wulan lebih mudah dipelajari dari pada disajikan pada 

minggu-minggu  pertengahan. 

Metode penyajian yang digunakan berkaitan erat dengan strategi 

belajar mengajar yang dipilih serta kegiatan belajar mengajar yang akan 
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dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Beberapa kriteria pemilihan 

metode penyajian yang menunjang strategi dan proses belajar mengajar antara 

lain metode penyajian  yang dipilih sesuai dengan sifat dan hakekat tujuan 

pengajaran yang ingin dicapai, dan metode penyajian yang dipilih sesuai 

dengan sifat dan hakekat bahan belajar yang disajikan, serta metode penyajian 

yang dipilih sesuai tingkat perkembangan siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. 

Seseorang yang memiliki minat maka akan mendorong dirinya untuk 

memperhatikan orang lain, benda-benda, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan 

tertentu. Minat juga menjadi penyebab dari suatu keaktifan dan hasil dari pada 

keikutsertaan di dalam keaktifan itu. Adapun seorang yang memiliki minat 

menurut Slameto (1995: 181) bercirikan sebagai berikut. 

1) Adanya kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang diminati dan dipelajari. 

2) Adanya rasa antusias atau rasa tertarik dan perhatian terhadap sesuatu yang 

sedang diamati atau dihadapi. 

3) Adanya rasa puas dan senang atau suka terhadap apa yang dihadapi. 

4) Adanya kebutuhan terhadap apa yang diamati dan dipelajari. 

5) Adanya tujuan terhadap sesuatu yang diamati dan dipelajari. 

Bertolak dari beberapa ciri tentang seseorang yang memiliki minat di 

atas, maka dapatlah disimpulkan lebih terperinci lagi bahwa kebutuhan seseorang 

itu ditimbulkan oleh suatu dorongan tertentu dan kebutuhan yang terdapat dalam 

seseorang tersebut menimbulkan keadaan siap untuk berbuat memenuhi 

kebutuhannya.  
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Keadaan siap itu diarahkan pada suatu tujuan konkrit yang diduga dapat 

dapat memuaskan kebutuhan yang dirasakannya. Setelah melihat tujuan konkrit 

itu, maka seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai tujuannya. Sesuatu keadaan 

untuk memenuhi kebutuhan atau dalam mencapai tujuan itulah yang disebut 

dengan minat. 

Sebagai contoh bahwa kebutuhan siswa dalam mempelajari mata 

pelajaran matematika itu ditimbulkan oleh suatu dorongan tertentu yaitu 

diantaranya ingin memiliki nilai raport mata pelajaran matematika yang baik dan 

kebutuhan yang terdapat dalam siswa tersebut menimbulkan keadaan siap untuk 

berbuat memenuhi kebutuhannya. Keadaan siap itu diarahkan pada suatu tujuan 

konkrit yang dapat memuaskan kebutuhan yang dirasakannya, maka siswa berbuat 

sesuatu untuk mencapai tujuannya misalnya dengan rajin belajar. Dalam  usaha 

yang dijelaskan  oleh Moh Sochib (1998: 25) sebagaimana berikut ini.   

1) Membangkitkan suatu kebutuhan seperti kebutuhan untuk menghargai 

keindahan, untuk mendapatkan penghargaan dan sebagainya. 

2) Menghubungkan dengan pengalaman yang telah lalu tentang masalah yang 

menyenangkan. 

3) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk itu apabila 

mengajar bahan pelajarannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

4) Menggunakan berbagai cara bentuk mengajar seperti belajar kelompok, 

demonstrasi dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

adalah suatu kecenderungan yang mendorong seseorang siswa untuk secara aktif 
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dalam belajar sesuai dengan kebutuhan yang ada pada dirinya dan dilakukan 

dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu betapa besarnya pengaruh minat 

terhadap pribadi seseorang, yang dalam konteks pendidikan yaitu siswa, maka 

siswa dapat diharapkan memiliki minat yang tinggi terhadap belajarnya. Sehingga 

dapat mewujudkan dalam perilaku positif pula, dalam arti memiliki minat untuk 

belajar dengan giat dan tekun, yang akan memberikan kontribusi terhadap prestasi 

belajarnya. 

2.1.6. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi yang masih 

bersifat umum. Tugas guru yang utama adalah mengajar. Dalam mengajar guru 

dituntut untuk memiliki kompetensi mengajar. Jika guru memiliki pemahaman 

akan metode dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran maka akan diperoleh 

hasil yang maksimal.  

Banyak metode mengajar yang harus diterapkan oleh guru, tetapi tidak 

semua metode mengajar tersebut cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran 

yang diberikan kepada peserta didik karena masing-masing metode mempunyai 

keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk meningkatkan hasil belajar 

dapat menggunakan beberapa metode, antara lain tanya jawab, demonstrasi, 

bermain, dan penugasan. Namun dari metode-metode itu yang dirasa paling cocok 

dan efektif adalah metode bermain. Metode ini merupakan metode yang 

sederhana, namun meskipun merupakan metode yang sederhana untuk 

menggunakannya seorang guru harus memahami sebelum menggunakannya, baik 

itu pengertian, prosedur pemakaian, keuntungan, dan kelemahannya. Metode 

bermain adalah salah satu metode alternative yang peneliti pilih untuk 
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meningkatkan hasil belajar lari beregu. Metode bermain memiliki keunggulan dan 

kelemahan.  

1) Keunggulan: siswa akan gemar menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan 

pengalaman sendiri, prinsip psikologi terpenuhi, pengertian akan tercapai oleh 

siswa, memudahkan pemusatan perhatian terhadap siswa, suasana 

pembelajaran lebih hidup dan siswa lebih bergairah. 

2) Kelemahan: poses belajar agak sedikit lambat, perencanaan perlu disusun lebih 

teliti, membutuhkan tenaga dan beaya untuk pembuatan peraga, siswa harus 

betul-betul memahami aturan permainan. 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode bermain yaitu:  

1)  Persiapan alat untuk permainan. 

2) Pelaksanaan pemakaian metode bermain. 

3)  Tindak lanjut pemakaian metode bermain.  

Sedangkan tujuan diterapkannya metode bermain dalam kegiatan 

pembelajaran adalah: 1) Mengkonkritkan informasi yang disajikan, 2) 

Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan hasil belajar, dan 3) 

Mengajar peserta didik tentang suatu tindakan, proses atau prosedur keterampilan 

fisik. 

2.1.7. Atletik  

Atletik merupakan olahraga yang tertua. Sejak jaman prasejarah manusia 

sudah mengenal lari. berburu, lempar lembing dan lain-lain. Olahraga atletik 

berkembang menjadi cabang olahraga lainnya sehingga atletik disebut mother of 

sport, yaitu ibu dari segala cabang olahraga lainnya. Pada Zaman Yunani kuno 

Atletik diadakan dengan tujuan mencari orang yang terkuat, tercepat dan tertinggi 
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(portius, altius, dan sitius). Atletik diperlombakan di olimpiade modern tahun 

1896 di kota Athena Yunani. Sedangkan di Indonesia atletik diperlombakan 

pertama kali pada PON ke-1 di Solo tahun 1948. Cabang Atletik meliputi nomor 

jalan, lompat, dan lempar. Pelaksanaan cabang atletik ini dilakukan di lapangan 

yang disebut track and fiel atau lintasan dan lapangan. 

Lari adalah gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi. Sedangkan 

perbedaan lari dengan jalan adalah pada saat jalan salah satu kaki selalu 

berhubungan dengan tanah sedangkan pada saat lari ada saatnya tubuh melayang 

di udara atau tidak menyentuh tanah. Nomor-nomor lari terdiri dari:  

1)  Lari jarak pendek: a) putra: 100 m, 200 m, dan 400 m, b) putri; 100 m, 200 m, 

dan 400 m. 

2)  Lari jarak menengah: a) putra: 800 m, 1500 m, dan 3000 m (special chosse) b) 

putri: 800 m, 1500 m, dan 3000 m 

3)  Lari jarak jauh putra: 5000 m dan 10000 m 

4)  Lari estafet: a) putra 4 x 100 m, dan 4 x 400 m, b) putri 4 x 100 m, dan 4 x 400 

m 

5)  Lari gawang: a) putra 110 m, dan 400 m b) putri 100 m, dan 400 m 

6)  Lari marathon putra/putri 42,195 m 

 

2.2. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori sebagaimana tersebut di atas maka dapat 

diambil pokok- pokok pikiran bahwa keberhasilan pembelajaran Penjasorkes di 

sekolah dasar salah satunya ditunjang oleh adanya pemilihan dan penggunaan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran.  
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Dengan pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan 

memberi pengaruh yang positif terhadap siswa yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan akan dapat 

meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa.  

Pembelajaran lari beregu dapat ditingkatkan apabila guru menerapkan 

metode bermain dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian dapat diduga 

bhawa dengan menerapkan metode bermain bendera kemenangan dapat 

meningkatkan minat belajar lari beregu pada siswa kelas IV semester 2 SD Negeri 

1 Raguklampitan Jepara.  Adapun skema kerangka berpikirnya sebagaimana 

berikut ini. 

 

 
       Kondisi Awal 
 
 
 
 
           Tindakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kondisi Akhir 
 
 
 

 

 
 
 
Gambar 3.1. Skema Kerangka Berpikir 

Guru : 
Belum menerapkan 
metode bermain 
bendera kemenangan 
Pendidikan Jasmani 

Siswa : 
hasil belajar 
Pendidikan Jasmani   
rendah 

Siklus I : 
Menerapkan 
metode bermain 
bendera kemenangan 
Pendidikan Jasmani  

Menerapkan 
metode bermain 
bendera 
kemenangan  

Diduga melalui 
penerapan metode 
bermain bendera 
kemenangan dapat 
meningkatkan hasil 
belajar lari beregu 
pada siswa kelas IV 
semester 2 SD 
Negeri 1 
Raguklampitan 
Batealit Jepara 
Tahun Pelajaran 
2011/ 2012 

Siklus II : 
Menerapkan 
metode bermain 
bendera kemenangan 
pada pembelajaran 
Pendidikan Jasmani 
dengan jumlah 
bendera lebih banyak 
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2.3. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan  kajian  pustaka dapat diajukan hipotesis tindakan, 

sebagai berikut: Penerapan metode bermain bendera kemenangan dapat 

meningkatkan  hasil belajar lari beregu siswa kelas IV semester 2 SD Negeri 

1 Raguklampitan Batealit Jepara tahun pelajaran 2011/ 2012. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang diterjemahkan 

dari kata classroom action research yang dilakukan untuk memecahkan 

pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan 

memperbaiki kinerjanya sebagi guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. Penelitian ini memiliki maksud untuk mengembangkan keterampilan 

baru atu pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung 

kepada ruang kelas atau dunia kerja (Soegeng, 2006: 150). Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) harus berkolaborasi dengan pihak lain. Pihak yang berkolaborasi 

adalah pihak- pihak yang secara riil menjadi komponen inti sesuai masalah dalam 

praktek pembelajaran atau kepelatihan olahraga yang diteliti. Kualitas PTK 

bahkan juga sangat bergantung dari kualitas kolaborator. Hal ini dapat dimaklumi 

karena siklus-siklus dalam PTK sangat mengandalkan kesepakatan antara peneliti 

dan kolaborator.   

 

3.1. Pengertian PTK 

Penelitian tindakan kelas memiliki tiga pengertian yang dapat 

diterangkan, yaitu : 

1) Penelitian: menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau 
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informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peneliti. 

2)  Tindakan: menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk siswa. 

3) Kelas: dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dalam istilah kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama pula (Suharsimi Arikunto, 2008: 2) 

 

3.2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian terdiri dari siswa kelas IV SD Negeri 1 Raguklampitan 

Batealit Jepara tahun pelajaran 2011/2012 dan seorang kolaborator yaitu Tedy 

Nor Sholeh, S. Pd guru Penjasorkes di SD Negeri 4 Mindahan Batealit Jepara. 

Siswa kelas kelas IV SD Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara sejumlah 15 

anak. 

 

3.3. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitiannya adalah kegiatan pembelajaran lari beregu 

dengan penerapan metode bermain bendera kemenangan pada siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Raguklampitan Batealit  Jepara tahun pelajaran 2011/2012. 
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3.4. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian  tindakan kelas (PTK) dilaksanakan pada 

hari/ tanggal : 

1) Siklus I :  Senin, 18 Juni  2012. 

2) Siklus II :  Kamis, 21 Juni 2012. 

Untuk lebih jelasnya tentang waktu pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Kelas dilaksanakan dapat penulis uraikan sebagaimana pada Tabel 3.1 di bawah 

ini : 

Tabel 3. 1.  Alokasi Waktu Penelitian 

No Kegiatan Bulan 
April Mei Juni Juli 

1 Penyusunan Proposal x x 

     xx 

   

2 Menyusun instrumen penelitian  xx   

3 Pengumpulan data dengan melakukan 

tindakan : 

a. Siklus 1 

b. Siklus 2 

     

 

 x 

       x 

  

4 Analisis data  xx  

5 Pembahasan/ diskusi        xx  

6 Menyusun  laporan  hasil penelitian    xxxx

 

3.5. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan SD Negeri 1 Raguklampitan 

Kecamatan Batealit  Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2011/2012. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Data dan Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan tentang hasil belajar ada tiga aspek 

yaitu sikap (kognitif), pengetahuan (afektif), dan keterampilan (psikomotor). 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa, aktifitas siswa dalam belajar, 

serta kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Raguklampitan Batealit Jepara sejumlah 15 siswa, seorang pengamat, 

tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas belajar, dan dokumen atau arsip. 

3.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

1)  Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi aspek afektif, kognitif, 

dan psikomotor pada akhir siklus. 

2) Data observasi terhadap proses pembelajaran diperoleh dari observasi terhadap 

siswa selama proses pembelajaran. 

3.6.3. Alat Pengumpulan Data 

1)  Data hasil belajar siswa melalui tes dengan lembar soal tes. 

2) Data observasi proses belajar melalui pengamatan dengan menggunakan 

lembar observasi terhadap siswa. 

Teknik pengumpulan data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 di 

bawah ini. 

Tabel. 3.2. Teknik Pengumpulan Data 

No 
Sumber 
Data 

Jenis Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Instrumen 

1  Siswa  Aspek Kognitif  Tes tertulis  Lembar soal 
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 Ketepatan  memilih 
teknik  berlari  sesuai 
kemampuan 

 Kemampuan  dalam 
memberikan  cincin 
estafet 

 Kemampuan  dalam 
menerima cincin estafet 

2  Siswa  Aspek Afektif 
 Memberikan  dukungan 
terhadap tim  

 Tidak  menyalahkan  jika 
rekan  satu  tim 
melakukan kesalahan  

 Bersikap  jujur  dan 
mematuhi  peraturan 
yang berlaku  
 

Observasi  Lembar 
observasi 

No 
Sumber 
Data 

Jenis Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Instrumen 

3  Siswa  Aspek Psikomotor 
 Ketepatan dalam 
memegang cincin 
estafet. 

 Ketepatan dalam 
memberikan cincin 
estafet kepada pelari 
berikutnya. 

 Ketepatan dalam 
menerima cincin estafet 
dari pelari sebelumnya  

Observasi  Lembar 
observasi 

 

3.6.4. Siklus Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan dua 

siklus yang masing-masing siklus terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Adapun tahapan 

dalam siklus penelitian dapat dilihat dalam gambar 3.1 sebagai berikut. 
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  SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   SIKLUS II 

 

Gambar 3.1. Tahapan Siklus Penelitian 

3.6.4.1. Siklus I 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahapan ini mencakup: penyusunan rencana pembelajaran, 

menyusun lembar observasi, menyusun format catatan kejadian untuk mencatat 

kejadian selama pembelajaran, menyusun format catatan hasil refleksi untuk 

mendokumentasikan temuan/ hasil refleksi, menyiapkan sarana pembelajaran 

berupa alat peraga dan sebagainya, menyusun tes untuk mengukur hasil belajar. 

2) Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini mencakup pelaksanaan 

rencana pembelajaran yang telah disusun guru, meliputi kegiatan pendahuluan: 

apersepsi, menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Obervasi 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Observasi 

Refleksi 
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pembelajaran. Dalam kegiatan inti guru membagai siswa menjadi tiga 

kelompok. Guru menempatkan bendera yang ditancapkan di tengah lapangan 

sebagai bendera kemenangannya. Di masing- masing sisi ditaruh 3 cincin  

estafet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Model Pembelajaran Siklus I 

Guru memberikan tugas pada masing-masing kelompok untuk adu 

kecepatan dengan cara: Pelari 1 masing-masing kelompok setelah aba-aba dari 

guru berlari menuju ke tiang bendera kemenangan untuk mengambil cincin  

estafet. Setelah itu berlari kembali ke barisan untuk memberikannya ke pelari 

ke 2. Pada saat menerima cincin  estafet, pelari ke 2 menghadap ke belakang 

kemudian berlari memutar membelakangi pelari ke 5 menuju ke bendera 

kemenangan untuk memegangnya. Setelah terpegang, memberikan cincin  

estafet kepada pelari ke 3. Demikian seterusnya. Pelari ke 5 masing-masing 

kelompok jika memegang bendera kemenangan itulah pemenangnya. Siswa 
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bekerjasama dalam kelompoknya untuk melaksanakan tugas. Guru memberi 

kesempatan untuk melaksanakan tugas dan bertindak tanpa rasa takut. 

Kelompok yang menang mendapatkan apresiasi dari guru. Penutup: 

memberikan penguatan, memberikan tes, dan informasi kegiatan mendatang 

3) Pengamatan 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati kegiatan siswa dalam 

pembelajaran melalui penerapan metode bermain bendera kemenangan yang 

meliputi mengamati perilaku siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

mengamati siswa dalam penyelesaian tugas, mencatat kejadian penting selama 

proses pembelajaran, melakukan tes untuk mengukur hasil belajar siswa dalam 

penguasaan materi pelajaran 

4) Tahap Refleksi 

Catatan-catatan kejadian menjadi acuan dalam refleksi dan selanjutnya 

digunakan sebagai sumber informasi pada tahapan siklus berikutnya. Jika hasil 

tindakan belum memenuhi indikator keberhasilan maka dilanjutkan ke siklus 

II. 

3.6.4.2. Siklus II 

1)  Tahap Perencanaan 

Pada tahapan ini mencakup : penyusunan rencana pembelajaran, 

menyusun lembar observasi, menyusun format catatan kejadian untuk mencatat 

kejadian selama pembelajaran, menyusun format catatan hasil refleksi untuk 

mendokumentasikan temuan/ hasil refleksi, menyiapkan sarana pembelajaran 
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berupa alat peraga dan sebagainya, menyusun tes untuk mengukur hasil belajar 

siswa. 

2) Tahap Pelaksanaan  

Guru membagai siswa menjadi tiga kelompok. Guru menempatkan 

bendera yang ditancapkan di tengah lapangan sebagai bendera 

kemenangannya. Di masing- masing sisi ditaruh 3 cincin estafet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Model Pembelajaran Siklus II 

 

Guru memberikan tugas pada masing-masing kelompok untuk adu 

kecepatan dengan cara: Pelari 1 masing-masing kelompok setelah aba-aba dari 

guru berlari menuju ke tiang bendera kemenangan untuk mengambil cincin  

estafet. Setelah itu berlari kembali ke barisan untuk memberikannya ke pelari 

ke 2 dengan cara berputar dulu sampai mengitar pelari yang ke 5. Pada saat 
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menerima cincin  estafet, pelari ke 2 menghadap ke belakang kemudian berlari 

menuju ke bendera kemenangan untuk memegangnya. Setelah terpegang, 

memberikan cincin  estafet kepada pelari ke 3. Demikian seterusnya. Pelari ke 

5 masing-masing kelompok jika memegang bendera kemenangan itulah 

pemenangnya. Siswa bekerjasama dalam kelompoknya untuk melaksanakan 

tugas.  Guru memberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan bertindak 

tanpa rasa takut. Kelompok yang menang mendapatkan apresiasi dari guru. 

Penutup: memberikan penguatan, memberikan tes, dan informasi 

kegiatan mendatang 

3)  Pengamatan 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati kegiatan siswa dalam 

pembelajaran melalui penerapan metode bermain bendera kemenangan yang 

meliputi mengamati perilaku siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

mengamati siswa dalam penyelesaian tugas, mencatat kejadian penting selama 

proses pembelajaran, melakukan tes untuk mengukur hasil belajar siswa dalam 

penguasaan materi pelajaran 

4)  Tahap Refleksi 

Catatan-catatan kejadian menjadi acuan dalam refleksi dan 

selanjutnya digunakan sebagai sumber informasi pada tahapan siklus 

berikutnya. Jika hasil tindakan sudah memenuhi indikator keberhasilan maka 

tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. 
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3.7. Analisis Data  

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang 

dicapai siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini 

adalah: 

3.7.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa, dianalisis dngan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan presentasi ketuntasan belajar dan 

mean (rerata) kelas. Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar 

adalah sebagai berikut: 

 

     P = ∑ siswa yang tuntas belajar  x 100% 
                               ∑ siswa  
 
 

(Zainal Aqib, 2008: 41) 

3.7.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil belajar siswa sebelum menerapkan 

metode kooperatif dan setelah menerapkan metode kooperatif. Kualitatif 

deskriptif; data yang dipergunakan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-
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kutipan dan untuk memberi gambaran penyajian laporan (Moleong J Lexy, 2002: 

6) 

 

3.8. Indikator Keberhasilan  

Sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dapat 

dilihat dari : 

1) Sekurang-kurangnya 75 % siswa mencapai hasil belajar ≥ 70. 

2) Aktivitas siswa pada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif mencapai ≥ 75 %. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 

4.1.1. Siklus I 

4.1.1.1.  Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menjelaskan kepada teman sejawat sebagai 

kolaborator Bapak Tedy Nor Sholeh, S. Pd dalam pelaksanaan pembelajaran 

tentang kompetensi dasar yang ingin di capai. Kemudian peneliti bersama 

kolaborator berdiskusi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Bersama teman sejawat sebagai kolaborator (observer) merencanakan 

pembelajaran dengan langkah- langkah sebagai berikut : 

1)  Penyusunan RPP 

2) Membuat skenario pembelajaran. 

3)  Mempersiapkan media pembelajaran. 

4)  Membuat alat evaluasi. 

5) Membuat lembar evaluasi. 

6) Menyusun pedoman observasi. 

7) Menyiapkan lembar observasi siswa dan buku daftar nilai. 
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4.1.1.2. Pelaksanaan 

Pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 18 Juni 2012.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran peneliti dibantu kolaborator yaitu 

teman sejawat yang bertugas sebagai pengamat. Langkah- langkah pembelajaran  

1)  Kegiatan Awal  

Dalam kegiatan awal, siswa dibariskan menjadi empat barisan. 

Selanjutnya guru memeriksa kehadiran siswa. Untuk menanamkan kedisiplinan 

guru menegur siswa yang berpakaian tidak lengkap. Memimpin do’a sebelum 

pembelajaran dimulai. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada 

kegiatan inti. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

siswa. Motivasi, menciptakan suasana agar siswa tertarik mempelajari materi 

yang akan dibahas. 

2) Kegiatan Inti  

Dalam tahapan eksplorasi, guru mendemonstrasikan cara berlari yang 

benar terutama dalam pengaturan irama langkah dan nafas. Sambil 

mendemonstrasikan materi pembelajaran, guru melibatkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa memperhatikan dengan seksama sehingga dapat  

memahami cara berlari dengan benar. 

Tahapan elaborasi, guru membagai siswa menjadi tiga kelompok. 

Guru menempatkan bendera yang ditancapkan di tengah lapangan sebagai 

bendera kemenangannya. Di masing- masing sisi ditaruh 3 cincin  estafet. Guru 

memberikan tugas pada masing-masing kelompok untuk adu kecepatan dengan 
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cara: Pelari 1 masing-masing kelompok setelah aba-aba dari guru berlari 

menuju ke tiang bendera kemenangan untuk mengambil cincin  estafet. Setelah 

itu berlari kembali ke barisan untuk memberikannya ke pelari ke 2. Pada saat 

menerima cincin  estafet, pelari ke 2 menghadap ke belakang kemudian berlari 

memutar membelakangi pelari ke 5 menuju ke bendera kemenangan untuk 

memegangnya. Setelah terpegang, memberikan cincin  estafet kepada pelari ke 

3. Demikian seterusnya. Pelari ke 5 masing-masing kelompok jika memegang 

bendera kemenangan itulah pemenangnya. Siswa bekerjasama dalam 

kelompoknya untuk melaksanakan tugas. Guru memberi kesempatan untuk 

melaksanakan tugas dan bertindak tanpa rasa takut. Kelompok yang menang 

mendapatkan apresiasi dari guru.Pada tahap konfirmasi, guru bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya 

jawab meluruskan kesalahan dalam menggiring bola menggunakan kaki bagian 

dalam, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3) Kegiatan Akhir  

Dalam kegiatan akhir, guru menyimpulkan materi pembelajaran 

tentang teknik berlari yang benar. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan 

permainan sebagai kegiatan akhir pembelajaran dilanjutkan menutup kegiatan 

pembelajaran dengan doa bersama. 

Berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan siswa menunjukkan siswa cukup 

memahami teknik berlari beregu dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif. Dari 15 siswa yang mendapat nilai di atas KKM sebanyak 9 siswa 
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artinya tingkat prosentase ketuntasan sebesar 60 %. Hasil tes siklus I dapat dilihat 

dalam tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4. 1. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus I 

No Nilai Siswa (KKM) Banyaknya Prosentase 

1 ≥ 70 9 siswa 62 % 

2 < 70 6 siswa 38 % 

Jumlah 15 siswa 100 % 

  

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketuntasan belajar 

siswa pada tes formatif mata pelajaran Penjasorkes Siklus I dapat di lihat pada 

diagram 4.1 berikut.  

Diagram  4.1. Prosentase Prestasi Belajar Siswa Siklus I 

 
4.1.1.3. Pengamatan 

Dari hasil pengamatan siklus I pada ranah kognitif dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

Prosentase 
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Tabel 4. 2. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus I Ranah Kognitif 

Nomor  Kriteria Skor Total Prosentase 

1 Ketepatan memilih teknik berlari sesuai 
kemampuan 

3 20 % 

2 Kemampuan dalam memberikan cincin 
estafet 

15 100 % 

3 Kemampuan dalam menerima cincin 
estafet 

9 60 % 

 

Dari tabel 4.2. menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memiliki 

ketepatan dalam memilih teknik berlari sesuai kemampuan sebanyak 3 anak 

dengan prosentase 20 %. Hal ini berarti masih ada 12 (80 %) anak yang belum 

memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Tetapi kemampuan siswa dalam 

memberikan cincin estafet sangat bagus. Hal ini terbukti sebanyak 15 (100 %) 

siswa memperoleh nilai sesuai indikator yang ditetapkan. Hanya saja kemampuan 

siswa dalam menerima cincin estafet yang masih perlu ditingkatkan. Karena baru 

9 anak (60 %) yang memenuhi indikator kinerja. Adapun hasil pencapaian siswa 

terhadap indikator kinerja pada ranah psikomotor dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut ini. 

Tabel 4. 3. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus I Ranah Psikomotor 

Skor Kriteria Jumlah Prosentase 

3 Berlari dengan kecepatan dan kualitas gerak 
yang meningkat. 

7 siswa 47 % 

2 Berlari dengan kecepatan dan kualitas gerak 
yang cukup meningkat. 

8 siswa 53 % 

1 Berlari dengan kecepatan dan kualitas gerak 
yang tidak meningkat. 

- - 
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Hasil pencapaian siswa terhadap indikator kinerja pada ranah afektif 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4. 4. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus I Ranah Afektif 

Nomor  Kriteria 
Skor 

Total 
Prosentase 

1 Memberikan dukungan terhadap tim 14  93 % 

2 Tidak menyalahkan jika rekan satu tim 

melakukan kesalahan 
14  93 % 

3 Bersikap jujur dalam mematuhi aturan yang 

berlaku 
12 80 % 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebanyak 14 siswa (93 %) memberikan 

dukungan terhadap tim. Sebanyak 14 siswa (93%)  tidak menyalahkan jika rekan 

satu tim melakukan kesalahan. Dalam hal kejujuran 12 anak (80 %) yang bersikap 

jujur dalam mematuhi aturan yang berlaku. 

 

4.1.1.4. Refleksi 

Dari hasil pengamatan siswa dapat direfleksikan perlu penekanan 

penerapan model pembelajaran kooperatif untuk dapat membantu siswa dalam 

memecahkan berbagai masalah.  

1) Aspek Kognitif: Masih dijumpai anak kebingungan dalam menerima 

cincin estafet. Masih dijumpai anak kebingungan dalam menentukan arah lari 

setelah menerima cincin estafet selain itu juga ketepatan dalam memilih teknik 

berlari harus ditingkatkan. 
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2) Aspek Psikomotor: Masih dijumpai anak ketika menerima cincin 

estafet tidak selaras dengan awalan lari sehingga mempengaruhi kecepatan 

dalam berlari. 

3) Aspek Afektif: Banyak yang tidak mematuhi prosedur yang 

ditentukan. 

Dari hasil pengamatan, aktifitas siswa belum memenuhi indikator 

keberhasilan karena ketuntasan hasil belajar baru mencapai 60 % (indikator 

keberhasilan 75%). Dari kenyataan tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa 

perlu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada siklus II. 

 

4.1.2. Siklus II 

4.1.2.1.  Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menjelaskan kepada teman sejawat sebagai 

kolaborator Bapak Tedy Nor Sholeh, S. Pd dalam pelaksanaan pembelajaran 

tentang kompetensi dasar yang ingin di capai. Kemudian peneliti bersama 

kolaborator berdiskusi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Bersama teman sejawat sebagai kolaborator (observer) peneliti menyusun rencana 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam menggiring bola. Peneliti 

merencanakan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1)  Penyusunan RPP 

2) Membuat skenario pembelajaran. 

3)  Mempersiapkan media pembelajaran. 

4)  Membuat alat evaluasi. 
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5) Membuat lembar evaluasi. 

 

4.1.2.2.  Pelaksanaan 

Pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada 

tanggal 21 Juni 2012. Dalam pelaksanaan pembelajaran peneliti dibantu 

kolaborator yaitu teman sejawat yang bertugas sebagai pengamat. Langkah- 

langkah pembelajaran  

1) Kegiatan Awal (15 menit) 

Siswa dibariskan menjadi empat barisan. Memeriksa kehadiran siswa. 

Menegur siswa yang berpakaian tidak lengkap. Memimpin do’a sebelum 

pembelajaran dimulai. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada 

kegiatan inti. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

siswa. Motivasi, menciptakan suasana agar siswa tertarik mempelajari materi 

yang akan dibahas. 

2) Kegiatan Inti (40 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi guru mendemonstrasikan cara berlari yang 

benar terutama dalam pengaturan irama langkah dan nafas. Sambil 

mendemonstrasikan materi pembelajaran, guru melibatkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa memperhatikan dengan seksama sehingga dapat  

memahami cara berlari dengan benar. 

Dalam tahapan elaborasi guru membagai siswa menjadi tiga 

kelompok. Guru menempatkan bendera yang ditancapkan di tengah lapangan 

sebagai bendera kemenangannya. Di masing- masing sisi ditaruh 3 cincin 
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estafet. Guru memberikan tugas pada masing-masing kelompok untuk adu 

kecepatan dengan cara: Pelari 1 masing-masing kelompok setelah aba-aba dari 

guru berlari menuju ke tiang bendera kemenangan untuk mengambil cincin  

estafet. Setelah itu berlari kembali ke barisan untuk memberikannya ke pelari 

ke 2 dengan cara berputar dulu sampai mengitar pelari yang ke 5. Pada saat 

menerima cincin  estafet, pelari ke 2 menghadap ke belakang kemudian berlari 

menuju ke bendera kemenangan untuk memegangnya. Setelah terpegang, 

memberikan cincin  estafet kepada pelari ke 3. Demikian seterusnya. Pelari ke 

5 masing-masing kelompok jika memegang bendera kemenangan itulah 

pemenangnya. Siswa bekerjasama dalam kelompoknya untuk melaksanakan 

tugas. Guru memberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan bertindak 

tanpa rasa takut. Kelompok yang menang mendapatkan apresiasi dari guru. 

Dalam tahapan konfirmasi guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3) Kegiatan Akhir (15 menit) 

Guru menyimpulkan materi pembelajaran tentang teknik berlari yang 

benar.  

Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan permainan sebagai 

kegiatan akhir pembelajaran. Menutup kegiatan pembelajaran dengan doa 

bersama. 

Berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan siswa menunjukkan siswa cukup 

memahami teknik lari beregu dengan menerapkan metode bermain bendera 
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kemenangan. Dari 15 siswa yang mendapat nilai di atas KKM sebanyak 14 siswa 

artinya tingkat prosentase ketuntasan sebesar 93 %. Hasil tes siklus II dapat dilihat 

dalam tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4. 5. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus II 

No Nilai Siswa (KKM) Banyaknya Prosentase 

1 ≥ 70 14 siswa 93 % 

2 < 70 1 siswa 7 % 

Jumlah 15 siswa 100 % 

  

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketuntasan belajar 

siswa pada tes formatif mata pelajaran Penjasorkes Siklus II dapat di lihat pada 

diagram 4.2 berikut.  

Diagram  4.2. Prosentase Prestasi Belajar Siswa Siklus II 

 

 
 

4.1.2.3.  Pengamatan 

Dari hasil pengamatan siklus II pada ranah kognitif dapat dilihat sebagai 

berikut : 

Prosentase 
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Tabel 4. 6. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus II Ranah Kognitif 

Nomor  Kriteria Skor Total Prosentase 

1 Ketepatan memilih teknik berlari sesuai 
kemampuan 

5  33 % 

2 Kemampuan dalam memberikan cincin 
estafet 

15 100 % 

3 Kemampuan dalam menerima cincin 
estafet 

12 80 % 

 

Dari tabel 4.6. menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memiliki 

ketepatan dalam memilih teknik berlari sesuai kemampuan sebanyak 5 anak 

dengan prosentase 33 %. Dari sini terlihat ada peningkatan dibandingkan siklus I 

yang semula hanya 3 anak. 

Hal ini berarti masih ada 10 (67 %) anak yang belum memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan. Tetapi kemampuan siswa dalam memberikan 

cincin estafet sangat bagus. Hal ini terbukti sebanyak 15 (100 %) siswa 

memperoleh nilai sesuai indikator yang ditetapkan. Walaupun usdah ada 

peningkatan dibandingkan silkus I tetapi kemampuan siswa dalam menerima 

cincin estafet yang masih perlu ditingkatkan. Karena baru 12 anak (80 %) yang 

memenuhi indikator kinerja. Adapun hasil pencapaian siswa terhadap indikator 

kinerja pada ranah psikomotor dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

Adapun hasil pencapaian siswa terhadap indikator kinerja pada ranah 

psikomotor dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4. 7. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus II Ranah Psikomotor 

Skor Kriteria Jumlah Prosentase 
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3 Ketepatan dalam memegang cincin estafet. 8 siswa 53 % 

2 Ketepatan dalam memberikan cincin estafet 
kepada pelari berikutnya. 

7 siswa 47 % 

1 Ketepatan dalam menerima cincin estafet dari 
pelari sebelumnya. 

- - 

 

Hasil pencapaian siswa terhadap indikator kinerja pada ranah afektif 

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4. 8. Hasil Nilai Tes Tindakan Siklus II Ranah Afektif 

Nomor  Kriteria 
Skor 

Total 
Prosentase 

1 Memberikan dukungan terhadap tim 14  93 % 

2 Tidak menyalahkan jika rekan satu tim 

melakukan kesalahan 
14  93 % 

3 Bersikap jujur dalam mematuhi aturan yang 

berlaku 
15 100 % 

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebanyak 14 siswa (93 %) memberikan 

dukungan terhadap tim. Sebanyak 14 siswa (93%)  tidak menyalahkan jika rekan 

satu tim melakukan kesalahan. Dalam hal kejujuran baru 15 anak (100 %) yang 

bersikap jujur dalam mematuhi aturan yang berlaku. 

 

4.1.2.4.  Refleksi 

Dari hasil pengamatan siswa dapat direfleksikan perlu penekanan 

penerapan model pembelajaran kooperatif. 
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1) Aspek Kognitif: Teknik anak dalam menerima cincin estafet meningkat. 

Disamping itu anak dapat menentukan arah lari setelah menerima cincin estafet 

dan ketepatan dalam memilih teknik berlari mengalami peningkatan. 

2) Aspek Psikomotor, anak ketika menerima cincin estafet sudah selaras dengan 

awalan lari sehingga kecepatan dalam berlari meningkat. 

3)  Aspek Afektif, siswa sudah memenuhi dan  mematuhi prosedur yang 

ditentukan. 

Dari hasil pengamatan, aktifitas siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan karena ketuntasan hasil belajar mencapai 93 % (indikator 

keberhasilan 75%). Dari kenyataan tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa 

kegiatan memperbaiki kualitas pembelajaran tidak perlu dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

 

4.2.  Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan menerapkan 

metode bermain bendera kemenangan ternyata dapat meningkatkan minat belajar 

siswa dalam lari beregu. Pada siklus I penulis menerapkan metode bermain 

bendera kemenangan, dari 15 siswa ada 9 siswa yang telah mencapai tingkat 

ketuntasan 6 siswa belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa langkah yang 

diambil pada siklus I sebagai bagian dari strategi perbaikan pembelajaran yang 

ditempuh telah mulai menunjukkan ada peningkatan keterampilan siswa dalam 

lari beregu.  
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Pada siklus II yang dilakukan dengan menerapkan metode bermain 

bendera kemenangan berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam minat 

belajar lari beregu. Dari 15 siswa yang mencapai ketuntasan 14 siswa dan yang 

belum tuntas 1 siswa. Terhadap siswa yang belum tuntas baik pada siklus I dan 

siklus II, penulis tetap melakukan upaya-upaya perbaikan secara mandiri. 

Untuk peningkatan hasil belajar setelah diadakan siklus pertama dan 

siklus kedua dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. 9.  Peningkatan Hasil Belajar Setelah Diadakan Siklus Pertama dan 

Siklus Kedua 

Data Jumlah Siswa Tuntas Persentase Kenaikan 

Awal 5 33 % - 

Siklus I 9 60 % 27 % 

Siklus II 14 93 % 33 % 

 

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu 

penerapan metode bermain bendera kemenangan untuk meningkatkan minat 

belajar lari beregu sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah 

yang diambil pada setiap siklus sebagai bagian dari strategi perbaikan 

pembelajaran yang ditempuh telah berhasil meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan siswa dalam menlari beregu. Dengan demikian langkah 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan metode bermain bendera 

kemenangan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam lari beregu berhasil 

sehingga hipotesis tindakan terbukti.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan  

Dari hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui 

penelitian tindakan kelas dapat ditarik simpulan sebagai berikut  

1)  Penerapan metode bermain bendera kemenangan berhasil meningkatkan hasil 

belajar lari beregu. 

2) Pada siklus I, siswa yang tuntas ada 9 siswa dari 15 siswa (60 %). Siswa yang 

belum mencapai ketuntasan ada 6 siswa (40 %) rata- rata hasil pembelajaran 

berdasarkan tes formatif pada siklus I sebesar 77. 

3) Siklus II, siswa yang tuntas ada 14 dari 15 siswa (93 %). Sedangkan  siswa 

yang belum tuntas ada 1 siswa (7 %) rata- rata hasil pembelajaran sebesar 83. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa hal yang sebaiknya dilakukan 

oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya adalah : 

1) Siswa, memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru dan jika belum 

memahami materi pembelajaran tidak takut untuk bertanya. 

2) Bagi guru agar pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran lebih 

meningkat, hendaknya lebih mengembangkan kreatifitas dalam kegiatan 

mengajar terutama dalam memilih dan meramu metode yang sesuai dengan 

materi yang akan disajikan/diajarkan serta penggunaan media yang dapat 
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meningkatkan minat belajar siswa. Dalam upaya meningkatkan prestasi hasil 

belajar siswa hendaknya guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat 

dan menyenangkan sehingga materi yang diberikan dapat dipahami siswa 

dengan mudah. 

3)  Kepada Kepala Sekolah, dapat menciptakan iklim kompetitif diantara para 

guru dalam manajerial sekolah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
SIKLUS I 

 
 
 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/ Semester : IV(Empat)/ II (Dua)  

Pertemuan ke :  1 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit (satu pertemuan)  

  

I. Standar Kompetensi 

7. Mempraktikkan latihan kebugaran yang lebih kompleks untuk 

meningkatkan keterampilan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

  

II. Kompetensi Dasar 

7.1   Mempraktikkan aktivitas dan permainan untuk  melatih daya tahan dan 

kekuatan dengan kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat, serta 

nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran. 

 

III. Indikator  

a. Memahami dasar-dasar atletik dengan tepat. 

b. Memahami cara melakukan lari dalam pengaturan napas dengan benar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa memahami dasar-dasar atletik dengan tepat. 

b. Melalui metode bermain bendera kemenangan, siswa dapat memahami 

cara melakukan lari dalam pengaturan napas dengan benar. 

Nilai Budaya dan Karakter yang dikembangkan : 

 Disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, dan kerjasama. 

 

V. Materi Ajar  

Lari adalah gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi. Sedangkan 

perbedaan lari dengan jalan adalah pada saat jalan salah satu kaki selalu 
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berhubungan dengan tanah sedangkan pada saat lari ada saatnya tubuh 

melayang di udara atau tidak menyentuh tanah. Nomor-nomor lari terdiri dari:  

1.  Lari jarak pendek: a) putra: 100 m, 200 m, dan 400 m, b) putri; 100 m, 200 

m, dan 400 m 

2.  Lari jarak menengah: a) putra: 800 m, 1500 m, dan 3000 m (special 

chosse) b) putri: 800 m, 1500 m, dan 3000 m 

3.  Lari jarak jauh putra: 5000 m dan 10000 m 

4.  Lari estafet: a) putra 4 x 100 m, dan 4 x 400 m, b) putri 4 x 100 m, dan 4 x 

400 m 

5.  Lari gawang: a) putra 110 m, dan 400 m b) putri 100 m, dan 400 m 

6.  Lari marathon putra/putri 42,195 m 

 

VI.  Metode Pembelajaran  

1. Ceramah. 

2. Penugasan. 

3. Demonstrasi. 

4.  Bermain. 

 

VII.Langkah-langkah Perbaikan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

1.  Siswa dibariskan menjadi dua bersaf. 

2.  Memeriksa kehadiran siswa. 

3. Menegur siswa yang berpakaian tidak lengkap. 

4.  Memulai kegiatan pembelajaran dengan do’a 

5. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti. 

6.  Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

siswa. 

7. Motivasi, menciptakan suasana agar siswa tertarik mempelajari materi 

yang akan dibahas. 

B. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi  
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1. Guru mendemonstrasikan cara berlari yang benar terutama dalam 

pengaturan irama langkah dan nafas. 

2. Sambil mendemonstrasikan materi pembelajaran, guru melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan dengan seksama sehingga dapat  memahami cara 

berlari dengan benar. 

Elaborasi  

Guru membagai siswa menjadi tiga kelompok. Guru menempatkan 

bendera yang ditancapkan di tengah lapangan sebagai bendera 

kemenangannya. Di masing- masing sisi ditaruh 3 cincin  estafet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

     : Pelari 1 

     : Pelari 2 

     : Pelari 3 

     : Pelari 4 

     : Pelari 5 

 

 



60 
 

 
 

Guru memberikan tugas pada masing-masing kelompok untuk adu 

kecepatan dengan cara: Pelari 1 masing-masing kelompok setelah aba-aba 

dari guru berlari menuju ke tiang bendera kemenangan untuk mengambil 

cincin  estafet. Setelah itu berlari kembali ke barisan untuk 

memberikannya ke pelari ke 2. Pada saat menerima cincin  estafet, pelari 

ke 2 menghadap ke belakang kemudian berlari memutar membelakangi 

pelari ke 5 menuju ke bendera kemenangan untuk memegangnya. Setelah 

terpegang, memberikan cincin  estafet kepada pelari ke 3. Demikian 

seterusnya. Pelari ke 5 masing-masing kelompok jika memegang bendera 

kemenangan itulah pemenangnya. Siswa bekerjasama dalam kelompoknya 

untuk melaksanakan tugas. Guru memberi kesempatan untuk 

melaksanakan tugas dan bertindak tanpa rasa takut. Kelompok yang 

menang mendapatkan apresiasi dari guru. 

Konfirmasi  

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

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan dalam 

menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan 

C. Kegiatan Akhir ( 10 menit ) 

1. Guru menyimpulkan materi pembelajaran tentang teknik berlari yang 

benar. 

2. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan permainan sebagai 

kegiatan akhir pembelajaran. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama. 

 

VIII.Media dan Sumber Pembelajaran  

A. Media Pembelajaran: bendera, peluit, lapangan, stop watch. 

B. Sumber Pembelajaran: Tri Hananto Budi Susilo, Iddo Christina, Soni 

Nopembri, 2010, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Bogor 

: Yudistira 
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IX. Penilaian 

A. Prosedur Penilaian : Dilaksanakan selama proses pembelajaran. 

B. Jenis Penilaian : Kinerja 

C. Alat Penilaian : Lembar penilaian kinerja. 

 

 
 
 
 
 

Jepara, 18 Juni 2012 
Mahasiswa, 

 
 
 
 

M U I D 
NIM. 6102910220 
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KRITERIA HASIL PENILAIAN KINERJA 
SIKLUS I 

 
 
 
1. Penskoran 

a. Ranah Kognitif 
 

No  Kriteria 

1  Ketepatan memilih teknik berlari sesuai kemampuan 

2  Kemampuan dalam memberikan cincin estafet 

3  Kemampuan dalam menerima cincin estafet 

Skor 0 jika tidak menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 
Skor 1 jika menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 

b. Ranah Psikomotor 
 

Skor  Kriteria 

3  Berlari dengan kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat. 

2  Berlari  dengan  kecepatan  dan  kualitas  gerak  yang  cukup 
meningkat. 

1  Berlari dengan kecepatan dan kualitas gerak yang tidak meningkat. 

 
c. Ranah Afektif 

 
No  Kriteria 

1  Memberikan dukungan terhadap tim   

2  Tidak menyalahkan jika rekan satu tim melakukan kesalahan 

3  Bersikap jujur dan mematuhi peraturan yang berlaku 

Skor 0 jika tidak menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 
Skor 1 jika menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 
 

2. Nilai dari penilaian kinerja hasil pembelajaran permainan sepakbola diperoleh 
dengan rumus sebagai berikut. 
Nilai =    Jumlah Skor    x 100 
             Skor Maksimal 
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* Skor maksimal adalah 10 
3.  Selanjutnya nilai yang yang diperoleh siswa diinterprestasikan ke dalam tabel 

1. Jika nilai siswa sama atau lebih besar dari KKM, dinyatakan lulus. Tetapi 
jika kurang dari KKM dinyatakan remidi. Nilai KKM sebesar 70. Adapun 
tabel interprestasinya sebagai berikut: 

 

Nilai Siswa  Kategori 

≥ KKM  Lulus 

< KKM  Remidi 

Tabel 1. Tabel Interprestasi Nilai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II 
 

 
 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/ Semester : IV(Empat)/ II (Dua)  

Pertemuan ke :  1 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit (satu pertemuan)  

  

I. Standar Kompetensi 

7. Mempraktikkan latihan kebugaran yang lebih kompleks untuk 

meningkatkan keterampilan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

  

II. Kompetensi Dasar 

7.1   Mempraktikkan aktivitas dan permainan untuk  melatih daya tahan dan 

kekuatan dengan kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat, serta 

nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran. 

 

III. Indikator  

a. Memahami dasar-dasar atletik dengan tepat. 

b. Memegang cincin estafet dngan benar. 

c. Memberikan cincin estafet dengan tepat. 

d. Menerima cincin estafet dengan benar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa memahami dasar-dasar atletik dengan tepat. 

b. Siswa dapat memegang cincin estafet dengan benar. 

c. Siswa dapat memberikan cincin estafet dengan tepat. 

d. Siswa dapat menerima cincin estafet dengan benar. 

Nilai Budaya dan Karakter yang dikembangkan: 

 Disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, dan kerjasama. 
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V. Materi Ajar  

Lari adalah gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi. Sedangkan 

perbedaan lari dengan jalan adalah pada saat jalan salah satu kaki selalu 

berhubungan dengan tanah sedangkan pada saat lari ada saatnya tubuh 

melayang di udara atau tidak menyentuh tanah. Nomor-nomor lari terdiri dari:  

1.  Lari jarak pendek: a) putra: 100 m, 200 m, dan 400 m, b) putri; 100 m, 200 

m, dan 400 m 

2.  Lari jarak menengah: a) putra: 800 m, 1500 m, dan 3000 m (special 

chosse) b) putri: 800 m, 1500 m, dan 3000 m 

3.  Lari jarak jauh putra: 5000 m dan 10000 m 

4.  Lari estafet: a) putra 4 x 100 m, dan 4 x 400 m, b) putri 4 x 100 m, dan 4 x 

400 m 

5.  Lari gawang: a) putra 110 m, dan 400 m b) putri 100 m, dan 400 m 

6.  Lari marathon putra/putri 42,195 m 

 

VI.  Metode Pembelajaran  

Ceramah, penugasan, demonstrasi, dan bermain. 

 

VII.Langkah-langkah Perbaikan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

1.  Siswa dibariskan menjadi dua bersaf dilanjutkan memeriksa kehadiran 

siswa. 

3. Menegur siswa yang berpakaian tidak lengkap. 

4.  Memulai kegiatan pembelajaran dengan do’a 

5. Melakukan gerakan pemanasan melalui kegiatan berlari-lari kecil 

mengelilingi lapangan. 

6.  Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

siswa. 

7. Motivasi, menciptakan suasana agar siswa tertarik mempelajari materi 

yang akan dibahas. 
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B. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi  

1. Guru mendemonstrasikan cara berlari yang benar terutama dalam 

pengaturan irama langkah dan nafas. 

2. Sambil mendemonstrasikan materi pembelajaran, guru melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan dengan seksama sehingga dapat  memahami cara 

berlari dengan benar. 

Elaborasi  

Guru membagai siswa menjadi tiga kelompok. Guru menempatkan 

bendera yang ditancapkan di tengah lapangan sebagai bendera 

kemenangannya. Di masing- masing sisi ditaruh 3 cincin estafet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

     : Pelari 1 

     : Pelari 2 

     : Pelari 3 

     : Pelari 4 
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     : Pelari 5 

Guru memberikan tugas pada masing-masing kelompok untuk adu 

kecepatan dengan cara: Pelari 1 masing-masing kelompok setelah aba-aba 

dari guru berlari menuju ke tiang bendera kemenangan untuk mengambil 

cincin  estafet. Setelah itu berlari kembali ke barisan untuk 

memberikannya ke pelari ke 2 dengan cara berputar dulu sampai mengitar 

pelari yang ke 5. Pada saat menerima cincin  estafet, pelari ke 2 

menghadap ke belakang kemudian berlari menuju ke bendera kemenangan 

untuk memegangnya. Setelah terpegang, memberikan cincin  estafet 

kepada pelari ke 3. Demikian seterusnya. Pelari ke 5 masing-masing 

kelompok jika memegang bendera kemenangan itulah pemenangnya. 

Siswa bekerjasama dalam kelompoknya untuk melaksanakan tugas.  Guru 

memberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan bertindak tanpa rasa 

takut. Kelompok yang menang mendapatkan apresiasi dari guru. 

Konfirmasi  

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

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan dalam 

menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, memberikan 

penguatan,  dan penyimpulan 

C. Kegiatan Akhir ( 10 menit ) 

1. Guru menyimpulkan materi pembelajaran tentang teknik berlari yang 

benar. 

2. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan permainan sebagai 

kegiatan akhir pembelajaran. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama. 

 

VIII.Media dan Sumber Pembelajaran  

A. Media Pembelajaran: bendera, peluit, cincin estafet, lapangan, stop 

watch. 
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B. Sumber Pembelajaran: Tri Hananto Budi Susilo, Iddo Christina, Soni 

Nopembri, 2010, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,  Bogor 

: Yudistira 

 

IX. Penilaian 

A. Prosedur Penilaian : Dilaksanakan selama proses pembelajaran. 

B. Jenis Penilaian : Kinerja 

D. Alat Penilaian : Lembar penilaian kinerja. 

 

 
 
 

Jepara, 21 Juni 2012 
Mahasiswa, 

 
 
 
 

M U I D 
NIM. 6102910220 
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KRITERIA HASIL PENILAIAN KINERJA 
SIKLUS II 

 
 
 
1.  Penskoran 

a. Ranah Kognitif 
 

No  Kriteria 

1  Ketepatan memilih teknik berlari sesuai kemampuan 

2  Kemampuan dalam memberikan cincin estafet 

3  Kemampuan dalam menerima cincin estafet 

Skor 0 jika tidak menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 
Skor 1 jika menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 

b. Ranah Psikomotor 
 

Skor  Kriteria 

3  Ketepatan dalam memegang cincin estafet. 

2  Ketepatan  dalam  memberikan  cincin  estafet  kepada  pelari 
berikutnya. 

1  Ketepatan dalam menerima cincin estafet dari pelari sebelumnya. 

 
c. Ranah Afektif 

 
No  Kriteria 

1  Memberikan dukungan terhadap tim 

2  Tidak menyalahkan jika rekan satu tim melakukan kesalahan 

3  Bersikap jujur dan mematuhi peraturan yang berlaku 

Skor 0 jika tidak menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 
Skor 1 jika menunjukkan kinerja sesuai kriteria indikator. 
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2. Nilai dari penilaian kinerja hasil pembelajaran permainan sepakbola diperoleh 
dengan rumus sebagai berikut. 
Nilai =    Jumlah Skor    x 100 
             Skor Maksimal 
 
* Skor maksimal adalah 10 

 
3.  Selanjutnya nilai yang yang diperoleh siswa diinterprestasikan ke dalam tabel 

1. Jika nilai siswa sama atau lebih besar dari KKM, dinyatakan lulus. Tetapi 
jika kurang dari KKM dinyatakan remidi. Nilai KKM sebesar 70. Adapun 
tabel interprestasinya sebagai berikut: 

Nilai Siswa  Kategori 

≥ KKM  Lulus 

< KKM  Remidi 

Tabel 1. Tabel Interprestasi Nilai 
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GAMBAR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
 
 

 
Penjelasan sebelum pembelajaran dimulai pada Siklus I 
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Guru menjelaskan teknik memberikan dan menerima cincin estafet pada Siklus I 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anak-anak mempraktikkan saat memberikan dan menerima cincin estafet 
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Kegiatan bermain bendera kemenangan pada Siklus I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai pada Siklus II 
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Guru mengulang penjelasan cara memberikan dan menerima cincin estafet 
pada Siklus II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru mempersiapkan pelaksanaan bermain bendera kemenangan 
pada Siklus II 
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Kegiatan bermain bendera kemenangan pada Siklus II 


