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SARI 
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Hasil Belajar Lompat Tinggi Gaya Straddle Pada Siswa Kelas V SD Negeri 
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Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing I Drs. Cahyo Yuwono, 

M.Pd dan Dosen Pembimbing II Supriyono, S.Pd., M.Or. 
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Straddle, Permaianan Lompat Tali. 

 

       Pendidikan jasmani di sekolah khususnya dalam pembelajaran lompat tinggi 

gaya staddle belum menerapkan variasi-variasi dalam mengajar atau monoton, 

sehingga siswa jenuh, tidak semangat dan banyak siswa yang tidak memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan sekolah yaitu 75. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah model pembelajaran 

lompat tali untuk meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya straddle pada 

siswa kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap? Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui model pembelajaran lompat tali untuk meningkatkan 

hasil belajar lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas V SD Negeri Sidakaya 

06 Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek yang digunakan 

menggunakan data siswa kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap berjumlah 29 

siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner siswa yang 

meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Teknik analisa data menggunakan 

deskriptif kualitatif. 

       Dari hasil peneliti pada siklus I diperoleh data tentang ketuntasan belajar 

siswa sebanyak 15 siswa atau 51,72% dan siswa yang mendapat kategori belum 

tuntas sebanyak 14 siswa atau (38,28%). Sedangkan siklus II diperoleh hasil 

ketuntasan belajar  siswa sebanyak 26 siswa atau 89,65% dan siswa yang 

mendapat kategori belum tuntas sebanyak 3 siswa atau (10,35%). Dari penelitian 

siklus I ke siklus II secara klasikal telah terjadi peningkatan yaitu 11 siswa 

(37,93%), sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran lompat tali untuk 

meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas V SD 

Negeri Sidakaya 06 Cilacap berhasil sebanyak 89,65%. 

       Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran lompat tinggi gaya 

straddle melalui permaianan lompat tali dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sehingga peneliti menyampaikan, saran yaitu: 1) Bagi Kepala Sekolah diharapkan 

meningkatkan kualitas pengajar dan kualitas pembelajaran terhadap peningkatan 

kualitas siswa dan guru, 2) Bagi guru diharapkan lebih inovatif dalam menerapkan 

metode untuk menyampaikan pembelajaran, 3)Bagi siswa tingkatkan semnagat 

belajar dalalm kondisi apapun, karena belajar dengan media permainan itu dapat 

meningkatkan kecerdasaan dan kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengembangan dan pembinaan olahraga merupakan upaya peningkatan 

kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani 

mental dan rohani masyarakat serta ditujukan untuk pembentukan watak dan 

kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang 

dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

Salah satu permasalahan kurang berkembangnya proses pembelajaran 

penjasorkes disekolah adalah, terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran 

yang tersedia disekolah, baik terbatas kuantitas maupun kualitasnya. 

Permasalahan tersebut semakin mendalam dan berpengaruh secara segnifikan 

terhadap pembelajran penjasorkes, karena kurang didukung oleh tingkat 

kemampuan, kreativitas dan inovasi para guru penjasoerkes selaku pelaksana 

khususnya dalam model pembelajaran. 

Menimbulkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, harus 

dimulai sejak dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat, guna 

meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan 

secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai 

pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga 
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termasuk organisasi penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi 

tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional. 

Kesadaran masyarakat melakukan olahraga maka setidak-tidaknya tingkat 

kesegaran jasmani akan meningkat, dengan meningkatnya kesegaran jasmani 

maka tubuh akan sehat, dengan tubuh yang sehat diharapkan mempunyai jiwa 

yang sehat pula. Masyarakat yang mempunyai tubuh dan jiwa yang sehat dapat 

mendukung suatu keadaan masyarakat yang kondusif dalam berbagi bidang aspek 

kehidupan. Gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat 

harus terus ditingkatkan untuk menciptakan budaya berolahraga dan iklim yang 

sehat sehingga dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam peningkatan 

prestasi masyarakat yang sportif dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. 

Model pembelajaran penjasorkes merupakan salah satu upaya membantu 

penyelesaian permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran 

penjasorkes disekolah. Dari hasil pengamatan selama ini, model pembelajaran 

penjasorkes yang dilakukan oleh para guru penjasorkes dapat membawa suasana 

pembelajaran yang inovatif, dengan terciptanya pembelajaran yang 

menyenangkan dan dapat memotivasi peserta didik untuk lebih berpeluang 

mengeksoplorasi gerak secara luas dan bebas, sesuai tingkat kemampuan yang 

dimiliki.  

Penerapan yang dilakukan untuk meningkatkan aspek gerak peserta didik 

dapat dilakukan dengan jalan menambah suatu pola permainan pada salah satu 

cabang olahraga, hal ini dilakukan dengan harapan peserta didik dapat 
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meningkatkan ketrampilan potensi gerak yang ada pada dirinya yang mengarah 

pada cabang olahraga tersebut. Cabang atletik nomer lompat tinggi merupakan 

salah satu berbagai cabang atletik yang ada, pada cabang lompat tinggi ini 

dilakukan dengan jalan melakukan lompatan yang setinggi-tingginya, logikanya 

dalam cabang olahraga ini menuntut adanya ketrampilan yang baik, disiplin dan 

sportivitas yang tinggi dalam melakukan suatu rangkaian gerakan.Melalui cabang 

olahraga atletik materi lompat tinggi yang selama ini diberikan kepada peserta 

didik, diharapkan akan menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran penjasorkes 

untuk meningkatkan ranah kognitif, afektif maupun psikomotor peserta didik 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di Sekolah Dasar, 

hal ini disebabkan cabang olahraga atletik materi lompat tinggi memiliki 

karakteristik mudah dilakukan, akan tetapi pada kenyataannya guru jarang 

menggunakan cabang olahraga dalam bentuk individual untuk dijadikan sebagai 

wahana memperkaya aktivitas gerak dalam meningkatkan ketrampilan gerak dan 

kebugaran jasmani peserta didik Sekolah Dasar dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

Sebagai salah satu contoh, pada lompat tinggi ini dilakukan dengan jalan 

pelompat mengambil awalan dari tengah, apabila pelompat akan melompat, 

tumpuan menggunakan kaki kiri dengan catatan apabila ayunan kaki kanan, maka 

ia mendarat (jatuh) dengan kaki kanan lagi, sedangkan saat melayang di udara 

badan berputar ke kanan, mendarat dengan kaki kiri, badan menghadap kembali 

ke tempat awalan tadi. 
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Cabang atletik nomer lompat tinggi merupakan salah satu materi cabang 

atletik yang diterapkan dalam proses pembelajaran penjasorkes, akan tetapi dalam 

bentuk permainannya akan disajikan dalam bentuk modifikasi yang dapat 

dimainkan oleh peserta didik Sekolah Dasar dengan memperhatikan  faktor 

ketrampilan dan upaya untuk meningkatkan derajat kebugaran yang sifatnya 

meminimalkan hal yang sedemikian rupa baik dalam sarana prasarana maupun 

tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan faktor keamanan 

bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan modifikasinya setidaknya disamakan 

dengan tingkat pertumbuhan peserta didik Sekolah Dasar serta tidak lepas juga 

untuk memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan yang membahayakan 

bagi peserta didik, setidaknya juga mengacu pada muatan tujuan pendidikan yang 

diantaranya mengembangkan ketrampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pembelajaran.  

Kecamatan Sidakaya kabupaten Cilacap terletak ditengah – tengah kota. 

Kecamatan Sidakaya berada di kabupaten Cilacap yang merupakan pusat 

pemerintahan, perekonomian, dan juga pendidikan dikabupaten Cilacap. Karena 

hal itu maka pemerintah banyak mendirikan sekolah di kecamatan Sidakaya salah 

satu nya yaitu SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap. SD Negeri Sidakaya 06 beralamat 

di jalan cempaka no.22 menempati posisi yang sangat strategis ,sebelah 

timur/belakang dan selatan/samping sekolah terdapat rumah warga, sebelah 

barat/depan sekolah terdapat taman mini alun-alun kota cilacap, sebelah utara 

sekolah terdapat SMP Negeri 8 Cilacap. Di SD Negeri Sidakaya 06 terdiri dari 6 

kelas, tenaga pendidik berjumlah 10 orang. Di dalam SD tersebut memiliki sarana 
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dan prasarana yang cukup lengkap, namun masih ada peralatan yang belum ada 

misalnya matras. Sehingga pada pembelajaran lompat tinggi pendaratan itu tidak 

menggunakan matras namun menggunakan bak pasir lompat jauh. Dengan 

demikian dapat terlihat dengan jelas bahwa pembelajaran lompat tinggi di SD 

tersebut itu sangat berbahaya karena tidak menggunakan matras apalagi untuk 

anak-anak sekolah dasar. 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan peneliti dalam 

pembelajaran lompat tinggi di kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap, banyak 

siswa yang salah pada saat akan melakukan tolakan yang mengakibatkan siswa 

kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap tidak bisa melewati mistar terhadap 

pembelajaran lompat tinggi yang ada di sekolah. Jelas dari gambaran tersebut 

bahwa proses pembelajaran lompat tinggi menjadi tidak efektif, dengan 

dibuktikan banyak siswa pada saat melakukan gerakan lompat tinggi tidak sesuai 

dengan teknik lompat tinggi yang sebenarnya. Banyak siswa yang tidak 

melakukan tolakan pada saat pembelajaran lompat tinggi berlangsung diakibatkan 

mereka merasa ragu untuk melompat karena mistar terbuat dari besi. Dari hasil tes 

yang dilakukan oleh guru penjas diperoleh 34,48 % atau sekitar 10 siswa yang 

baru lulus dalam pembelajaran lompat tinggi gaya straddle dari jumlah siswa 29. 

Besar jumlah rata-rata dan nilai siswa yang mendapat nilai dibawah 75 menjadi 

bukti kongkrit bahwa hasil belajar SD Negeri Sidakay 06 Cilacap belum mencapai 

batas belajar siswa. 

Untuk mengatasi ketidak efektifan dalam pembelajaran lompat tinggi 

tersebut perlu adanya sebuah pemecahan masalah agar pembelajaran lompat tinggi 
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di SD dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru yang kreatif 

akan mampu menciptakan suatu model pembelajaran baru, dan dapat disajikan 

dengan cara yang lebih menarik, sehingga anak merasa lebih senang dan dapat 

mudah menyerap apa yang diajarkan oleh gurunya. 

Berdasarkan permasalahan itulah yang menjadikan penulis untuk 

melakukan upaya dalam meningkatkan pembelajaran lompat tinggi. Untuk 

mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal diperlukan suatu metode atau 

pendekatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, 

oleh karena itu sebagai seorang guru dituntut untuk mencari metode yang sesuai 

dengan karakteristik anak. Dari karakteristik tersebut, maka dalam penelitian ini 

peneliti mencoba mengaplikasikan pembelajaran melalui pendekatan bermain 

dalam pembelajaran lompat tinggi, dan mencoba menuangkan gagasan penelitian 

dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang akan peneliti beri judul “ Model 

Pembelajaran Lompat Tali Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lompat Tinggi 

Gaya Straddle Pada Siswa  Kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan 

dikaji dalam penulisan ini adalah “Bagaimanakah model pembelajaran lompat tali 

untuk meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas V 

SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap tahun pelajaran 2012 / 2013” ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, tujuan dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui model pembelajaran lompat tali untuk 

meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas V SD 

Negeri Sidakaya 06 tahun pelajaran 2012/2013. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dari pokok permasalahan yang muncul diatas, agar penelitian dapat 

terfokus, maka peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu model pembelajaran 

lompat tali dapat meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya stradlle pada 

siswa kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Secara Praktis 

1) Bagi Sekolah adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajar yang 

berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru, sehingga pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan 

2) Bagi Guru dapat memperoleh sumber baru dan sekaligus bisa mencoba 

menggunakan permainan lompat tali dalam pembelajaran lompat tinggi. 

3) Bagi Peneliti mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas, memperdalam pembelajaran atletik terutama dalam 

pembelajaran lompat tinggi, dan mengetahui kekurangan dan kelamahan diri 

pada saat mengajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk memperbaiki diri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari pakar. 

Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang pengertian gerak, 

karakteristik perkembangan gerak anak sekolah dasar, perkembangan penguasaan 

gerak pada fase anak besar (6 – 14 tahun ), klasifikasi keterampilan gerak, 

tinjauan keterampilan gerak dasar usia 11 – 13 tahun, pembelajaran dan model 

pembelajaran, hasil belajar, atletik, permainan lompat tali. 

2.2.1 Pengertian Gerak 

Gerak (motor)  sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk prilaku gerak 

manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai 

perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak (motor) ruang 

lingkupnya lebih luas dari psikomotor. Pengertian gerak dasar adalah kemampuan 

untuk melakukan tugas sehari hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar 

(Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 : 24).  

Sedangkan menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000 : 20), 

Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna 

meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar di bagi menjadi 3, yaitu : 

1) kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat 
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ke tempat lain atau  untuk mengangkat tubuh keatas seperti lompat dan loncat; 2) 

kemampuan non lokomotor, dilakukan ditempat tanpa ada ruang gerak yang 

memadai, contohnya mendorong, menarik dll, ; 3) kemampuan manipulatif lebih 

banyak melibatkan kemampuan tangan dan kaki. 

 Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 13), Gerak besar adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien yang merupakan 

perwujudan dari kualitas koordinasi dan control tubuh dalam melakukan gerakan 

yang diperoleh melalui proses belajar yaitu dengan kesadaran fikir dan benar.   

 Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar 

adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas jalan, lari, 

lompat, dan lempar secara efektif dan efisien. 

2.2.1.1 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar  

2.2.1.1.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Anak Usia 6 – 14 Tahun 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo ( 1993 : 101 ), perkembangan fisik anak 

yang terjadi pada masa ini menunjukan adanya kecenderungan yang berbeda 

disbanding pada masa sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. 

Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal kepesatan dan pola 

pertumbuhan fisik anak laki – laki dan anak perempuan sudah mulai menunjukan 

kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. 

Ukuran dan proporsi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan hampir 

konstan di pertahankan dalam perkembangan tulang . Oleh karenanya energi anak 

diarahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar yang telah terbentuk selama 

periode masa awal anak. Di samping penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi, 
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dan modifikasi terhadap gerak dasar perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghadapi adanya peningkatan atau pertambahan berbagai situasi ( Yanuar 

Kiram, 1992 : 36).     

2.2.1.1.2 Perkembangan  Aktifitas Motorik Kasar ( Gross Motor Ability )  

Perkembangan motorik dasar difokuskan pada keterampilan yang biasa 

disebut keterampilan motorik dasar meliputi jalan, lari, lompat, loncat, dan 

keterampilan menguasai bola seperti melempar, menendang, memantulkan bola. 

Keterampilan motor dasar dikembangkan pada masa anak sebelum sekolah dan 

pada masa sekolah awal dan ini akan menjadi bekal awal untuk mempraktikan 

keterampilan gerak yang efisien bersifat umum dan selanjutnya akan diperlukan 

sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan motorik yang lebih khusus yang 

semua ini merupakan satu bagian integral prestasi bagi anak dalam umur dan 

tingkatan (Yanuar Kiram, 1992 : 42).   

2.2.1.1.3 Perkembangan Aktivitas Motorik Halus (Fine Motor Activity) 

Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengatur atau mengkoordinasi penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

secara efisien, tepat, dan adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau 

ketrampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang 

penting.Perkembangan motorik secara total anak–anak dan secara jelas 

mencerminkan kapasitas  sistem saraf pusat untuk mengangkut dan memproses 

input visual dan menterjemahkan input tersebut ke bentuk ketrampilan. Untuk 

mendapatkan ketrampilan dengan baik, maka perilaku yang perlu dilakukan anak 
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harus dapat merinteraksi dengan praktik dan melakukan komunikasi terhadap 

objek sekolah dan lingkungan rumah. 

Menurut Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:116), 

perkembangan gerak anak berdasarkan klasifikasi domain psikomotor dapat di 

bagi menjadi 6, meliputi: 

2.2.1.3.1 Gerak Reflek 

Gerak reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar, yang 

di timbulkan oleh suatu stimulus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 219). 

2.2.1.3.2 Gerak Dasar Fundamental 

Gerak dasar Fundamental adalah  gerakan-gerakan dasar berkembangnya 

sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-

anak.Gerakan ini pada dasarnya berkembang menyertai gerakan reflek yang sudah 

dimiliki sejak lahir, gerak dasar fundamental mula-mula bisa dilakukan pada masa 

bayi dan pada masa anak-anak, dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu 

dalam bentuk melakukan berulang-ulang. 

2.2.1.3.3 Kemampuan perseptual 

Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk mengantisipasi stimulus 

yang masuk melalui organ indera. 

2.2.1.3.4 Kemampuan fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ 

tubuh didalam melakukan aktivitas fisik,kemampuan fisik sangat penting untuk 

mendukung aktivitas psikomotor. Gerakan yang terampil bisa dilakukan apabila 

kemampuan fisiknya memadai. Ketrampilan gerak bisa berkembang bila 
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kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar kemampuan 

fisik dibedakan menjadi 4 macam kemampuan yaitu ketahanan (endurance), 

kekuatan (strength), (fleksibility), kelincahan (aqility) Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1993 : 221-222). 

2.2.1.3.5 Gerakan Ketrampilan 

Gerakan ketrampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dengan 

control gerak yang cukup kompek, untuk menguasainya diperlukan proses belajar 

gerak. Gerakan yang trampil menunjukan sifat efisien didalam pelaksanaanya.  

2.2.1.3.6 Komunikasi Non - diskursif       

Menurut Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 222), Komunikasi 

non-diskursif merupakan level komunikasi yang keenam dalam sistem klasifikasi 

domain psikomotor. Komunikasi non-diskursif merupakan perilaku yang 

berbentuk komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. 

2.2.1.4 Pengembangan Penguasaan Gerak Dasar Pada Fase Anak Besar (6-14 

tahun) 

Sejalan dengan meningkatkan kemampuan tubuh dan kemampuan fisik 

maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan gerak 

dasar yang sudah dimulai bisa dilakukan pada masa anak kecil semakin dikuasai. 

Peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk sebagai berikut: 

(1) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien; (2) 

Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol; (3) Pola atau bentuk gerakan 

bervariasi; (4) Gerakan semakin bertenaga ( Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:100). 
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Bebagai gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang 

dimungkinkan bisa dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan 

melakukannya pada masa anak kecil adalah gerakan-gerakan jalan, mendaki, 

loncat, mencongklang, lompat tali, menyepak, lempar, menangkap, memantulkan 

bola, memukul dan berenang. Gerakan-gerakan tersebut semakin dikuasai dengan 

baik. Kecepatan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kesempatan yang 

diperoleh untuk melakukan berulang-ulang di dalam aktivitasnya. Anak-anak 

yang kurang kesempatan melakukan aktivitas fisik akan mengalami hambatan 

untuk berkembang. 

2.2.2 Klasifikasi Ketrampilan Gerak 

Ketrampilan gerak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang 

yaitu sebagai berikut : 

2.2.2.1 Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan 

Bila diperlukan,ada yang dengan mudah diketahui bagian awal dan akhir 

gerakannya, tapi ada juga yang sulit diketahui. Berdasarkan karakteristik ini, 

ketrampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : 

1) Ketrampilan gerak diskrit (discrete motor skill) yaitu ketrampilan gerak yang 

dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir gerakannya., atau dalam 

pelaksanaannya dapat dibedakan dengan jelas titik awal dan akhir gerakannya. 

Seperti melempar bola, gerakan dalam senam artistic, atau menembak. 

2) Ketrampilan gerak serial (serial motor skill) yaitu ketrampilan gerak diskret 

yang dilakukan beberapa kali secara berlanjutan. 
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3) Ketrampilan gerak kontinyu (continue motor skill) yaitu ketrampilan gerak 

yang tidak dapat dengan mudah diketahui titik awal dan titik akhir dari 

ketrampilan tersebut (Sugiyono dan Sudjarwo, 1993 : 250). 

2.2.2.2 Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak 

Jenis otot-otot yang terlibat dapat menentukan kecermatan pelaksanaan gerak. 

Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot 

halus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 250). 

Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat ketrampilan 

gerak bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu : 

1) Ketrampilan gerak kasar (gross motor skill), 

2) Ketrampilan gerak halus (fine motor skill), 

Ketrampilan gerak kasar (gross motor skill) adalah gerakan yang 

melibatkan  otot-otot besar dalam pelaksanaanya sebagai basis utama gerakan. 

Diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan dalam 

ketrampilan gerak kasar. Sedangkan ketrampilan gerak halus (fine motor skill) 

adalah ketrampilan-ketrampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol 

otot-otot halus agar pelaksanaan ketrampilan yang sukses tercapai. Ketrampilan 

jenis ini sering juga disebut sebagai ketrampilan mata-tangan seperti menulis, 

menggambar dan bermain piano. 

2.2.2.3 Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan 
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 Dalam melakukan gerakan ketrampilan menghadapi kondisi lingkungan 

dapat berubah dan tetap. Dengan kondisi lingkungan seperti itu maka ketrampilan 

dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

1) Ketrampilan gerak terbuka (open skill) adalah ketrampilan gerak dimana dalam 

pelaksanaannya terjadi pada lingkungan yang berubah-ubah dan berlaku gerak 

menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan 

kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan bersifat special. Ketrampilan 

terbuka adalah ketrampilan yang ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan 

dengannya bervariasi dan tidak dapat diduga (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 

256). 

2) Ketrampilan gerak tertutup (close skill) adalah ketrampilan gerak dimana 

stimulus pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah 

dan gerakannya timbul dalam diri si pelaku sendiri. 

Pencapaian suatu ketrampilan dipengaruhi banyak factor. Adapun factor-

faktor yang menentukan ketrampilan secara umum dibedakan menjadi 3 hal 

utama, yaitu : 

2.2.2.3.1 Faktor Proses Belajar (learning process) 

Proses belajar yang baik tentunya harus mendukung upaya menjelmakan 

pembelajaran pada setiap pesertanya. Dengan memahami berbagai teori belajar 

akan member jalan tentang bagaimana pembelajaran bisa dijelmakan, yang intisari 

adanya kegiatan pembelajaran adalah terjadinya perubahan pengetahuan dan 

perilaku individu peserta pembelajaran.  
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2.2.2.3.2 Faktor Pribadi (personal factor) 

Setiap orang merupakan individu yang berbeda-beda, baik dalam hal fisik, 

mental, emosional, maupun kemampuan-kemampuannya. Ada ungkapan yang 

sering didengar dalam kehidupan sehari-hari bahwa si A berbakat besar dalam 

voli, si B berbakat dalam olahraga-olahraga individu, dsb. Demikian juga bahwa 

seorang anak lebih cepat menguasai suatu ketrampilan, sedang anak yang lain 

memerlukan waktu lebih lama. Dan semua ini merupakan pertanda bahwa 

individu memiliki ciri, kemampuan, minat, kecenderungan, serta bakat yang 

berbeda. 

2.2.2.3.3 Faktor Situasional (Situational factors) 

Sebenarnya faktor situasional yang dapat mempengaruhi kondisi 

pembelajaran adalah labih tertuju pada keadaan lingkungan yang termauk dalam 

factor situasional itu antara lain seperti : tipe tugas yang diberikan, peralatan yang 

digunakan termasuk media belajar, serta kondisi sekitar dimana pembelajaran itu 

dilangsungkan. Factor-faktor ini pada pelaksanaannya akan mempengaruhi proses 

pembelajaran serta kondisi pribadi anak, yang kesemuanya terjalin saling 

menunjang dan atau sebaliknya. 

2.2.2 Tinjauan Kemampuan Gerak Dasar Usia 11-14 Tahun 

Kemampuan dasar melakukan ketrampilan gerak antara anak laki-laki 

dengan anak perempuan secara umum sampai umur kurang lebih 11 tahun, masih 

berimbang. Dengan kata lain perbandingan kemampuan anak laki-laki dengan 

anak perempuan belum jauh berbeda. 
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Tetapi sesudah mulai ada perbedaan karena anak laki-laki mengalami 

peningkatan yang sangnat pesat sedang anak perempuan hanya mengalami 

peningkatan kecil. 

2.2.3 Pembelajaran dan Model Pembelajaran  

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar dapat diartikan proses 

penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjaan oleh seseorang. Belajar memegang peran 

penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, 

dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu dengan menguasai konsep dasar 

tentang belajar, seseorang mampu memahami bahkan aktivitas belajar itu 

memegang penting dalam proses psikologis (Rifai’i A, 2011 : 82).  

Menurut Joice dkk (Dalam Trianto, 2010 : 52 ) model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau 

tutorial, dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran termasuk 

didalamnya buku-buku, film-film, tipe-tipe, program-program media komputer, 

dan kurikulum (sebagai kursus untuk belajar). Setiap model mengarahkan kita 

untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan. 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

strategi, metode, atau prosedur. Model pengajaran mempunyai empat ciri khusus 

yang tidak dimiliki oleh strategis, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: 

(1) rasiaonal teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangannya; (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa 
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belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang 

akan diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; (4) 

lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai 

(Kardi dan Nur, Dalam Trianto 2010 : 9). 

Menurut Johnson (dalam Trianto, 2000 : 56), untuk mengetahui kualitas 

model pembelajaran harus dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek 

proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan 

berfikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai 

tujuan, yang meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan 

atau kompetensi yang ditentukan. Dalam hal ini sebelum melihat hasilnya, 

terlebih dahulu aspek proses sudah dapat dipastikan berlangsung baik. 

Akhirnya, setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan 

belajar yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan peran yang berbeda kepada 

siswa, ruang fisik dan pada sistem sosial kelas. Sifat materi dari sistem saraf 

banyak konsep dan informasi-informasi dari teks buku bacaan materi ajar siswa, 

disamping itu, banyak kegiatan pengamatan gambar-gambar. Tujuan yang akan 

dicapai meliputi aspek kognitif (produk dan proses) dari kegiatan pemahaman 

bacaan dan lembar kerja siswa / LKS (Trianto, 2010 : 56). 

2.2.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 
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tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu apabila 

peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah penguasaan konsep. Dalam peserta didikan perubahan 

perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan 

belajar dirumuskan dalam tujuan peserta didikan. Tujuan peserta didikan 

merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi 

produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi (Gerlach dan Ely,1980). 

Perumusan tujuan peserta didikan itu, yakni hasil belajar yang diinginkan pada 

diri peserta didik, lebih rumit karena tidak dapat diukur secara langsung. 

Tujuan peserta didik merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan 

melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada 

diri peserta didik,yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri peserta 

didik setelah menyelesaikan pengalaman belajar. Kerumitan pengukuran hasil 

belajar itu disebabkan karena bersifat psikologis. Misalnya, seseorang pendidik 

memiliki tujuan peserta didikan: peserta didik mampu melewati mistar lompat 

dengan baik. Tujuan peserta didikan seperti ini adalah cukup kompleks. 

Kemampuan aktual untuk melompati mistar tidak dapat diamati secara langsung 

karena belajar terjadi di dalam otak peserta didik. Begitu pula apakah kemapuan 

kemampuan melompat tersebut disebabkan karen proses peserta didikan ataukah 

karena kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik pada waktu sebelum peserta 

didikan. Untuk mengukur kemampuan peserta didik di dalam mencapai tujuan 

peserta didikan tersebut diperlukan adanya pengamatan kinerja (performance) 



 
 

19 
 

peserta didik sebelum dan setelah peserta didikan berlangsung, serta mengamati 

perubahan kinerja yang telah terjadi. 

Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu 

dalam belajar memiki beberapa peranan penting, yaitu: 

1) Memberikan arah pada kegiatan peserta didikan. Bagi pendidik, tujuan peserta 

didikan akan mengarahkan pemilihan strategi dan jenis kegiatan yang tepat. 

Kemudian bagi peserta didik, tujuan itu mengarahkan peserta didik untuk 

melakukan kegiatan belajar yang diharapkan dan mampu menggunakan waktu 

seefisien mungkin. 

2) Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian peserta 

didikan pembinaan bagi peserta didik (remidial teaching). Dengan tujuan 

peserta didik itu pendidik akan mengetahui sebarapa jauh peserta didik telah 

menguasai. 

3) Sebagai bahan komunikasi. Dengan tujuan peserta didikan pendidik dapat 

mengkomunikasikan tujuan peserta didiknya kepada peserta didik, sehingga 

peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses peserta 

didikan 

(Rifa’i A, 2011:85-86). 

2.2.5 Konsep PAIKEM  

 Media pendidikan Indonesia Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif 

dan Menyenangkan (PAIKEM) merupakan pedoman yang harus dipegang oleh 

semua guru penjasorkes kaitannya dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. 
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Sebagai guru penjasorkes berusaha untuk mengembangkan model pembelajaran 

agar dapat berjalan dengan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM) dan harus memiliki kompetensi dalam 

mengembangkan model Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM). 

 Sesuai isi Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah, dijelaskan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran harus dilaksanakan sebagai proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hanyat ( Long Life Education). Pendidik haruslah memberi keteladanan, 

membangun kemauan dan menggali kreativitas peserta didik. Paradigma 

pengajaran kini beralih menjadi paradigma pembelajaran. 

 Dalam paradigma pengajaran, peran guru sangat dominan sedangkan 

dengan paradigma pembelajaran peserta didiklah yang aktif. Pembelajaran 

menjadikan siswa menjadi subjek didik yang aktif. Proses pembelajaran harus 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar pelaksanaannya efektif dan 

efisien. Proses pembelajaran itu hendaknya memahami keragaman dan 

karakteristik siswa, fleksibel, variatif dan memenuhi standar. Untuk itu 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 
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kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. 

 Dalam permendiknas No 41/2007, lebih dalam diuraikan bagimana 

pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi, aktif serta menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian siswa (sejalan dengan konsep PAIKEM). Pelaksanaan proses 

pembelajaran itu dibagi menjadi 3 tahap yaitu: 

2.2.5.1 Kegiatan Pendahuluan 

 Dalam kegiatan pendahuluan, guru melakukan beberapa perlakuan awal 

sebagai berikut: 

1.) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

2.) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya denganmateri yang akan dipelajari. 

3.) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

4.) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

5.) Melakukan apersepsi berupa menghitung jumlah siswa yang ikut dalam 

pembelajaran. 

6.) Mengkaitkan tujuan pembelajaran dengan permasalahan yang terjadi di 

masyarakat. 

2.2.5.2 Kegiatan Inti 

 Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
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menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi 

dan komunikasi. 

2.2.5.2.1 Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang 

luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari. Menggunakan 

beragam pendekatan pembalajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar 

lain.Dan memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru,lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta 

didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

2.2.5.2.2 Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan peserta didik membaca dan menulis 

yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Memfasilitasi peserta 

didik melalui memberi tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan 

baru baik secara lisan maupun tertulis. Memberi kesempatan untuk berfikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 

Memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 
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individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan 

yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

2.2.5.2.3 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik yang positif dan 

penguatan dalam berbentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elabolasi peserta didik melalui berbagai sumber. Memfasilitasi peserta didik 

melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

Memfasilitasi pesrta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 

mencapai kompetensi dasar. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peerta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar. Membantu menyelesaikan masalah. 

Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. 

Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. Memberi motivasi kepada 

peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

2.2.5.3  Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru meneberikan perlakuan kepada siswa 

sebagai berikut: 

1.) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

2.) Melakukan penelitian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

3.) Umpan balik (feed back) terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
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4.) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program penganyaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil peserta didik. 

(Konsep Paikem. www.m-edukasi.web.id diunduh pada 10 Desember 2012). 

Dari penjelasan tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pedoman 

PAIKEM diatas dapat disimpulkan bahwa seorang guru penjasorkes tidak hanya 

mengedepankan pertumbuhan dan perkembangan siswa dari sudut pandangnya 

saja, tetapi siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai aspek dalam 

dirinya sendiri melalui pembelajaran yang menyenangkan untuk memancing 

keaktifan siswa, baik dalam pembelajaran penjasorkes dilapangan maupun 

pembelajaran penjasorkes didalam kelas. 

2.2.5 Atletik 

2.2.6.1 Pengertian Atletik 

Istilah atletik yang kita kenal dewasa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

“athlon” yang berarti berlomba atau bertanding. Istilah lain yang menggandung 

kata athlon adalah pentathlon. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu kata penta 

yang berarti lima, dan athlon yang berarti lomba. Jadi pentathlon berarti lima 

lomba atau pancalomba. 

Istilah lain yang menggunakan kata atletik adalah athletics (bahasa 

Inggris), athletik (bahasa Belanda), athletique (bahasa Perancis), dan athletik 

(bahasa Jerman). Walaupun berbeda dalam kata yang digunakan namun semua itu 

mempunyai istilah yang sama namun artinya tidak sama dengan istilah atletik 

yang digunakan di Indonesia. 

http://www.m-edukasi.web.id/
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Istilah atletik di Indonesia diartikan sebagai cabang olahraga yang 

memperlombakan nomor-nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah lain yang 

mempunyai arti sama dengan istilah yang digunakan di Indonesia adalah 

“Leichtathletik” (Jerman), “Athletismo” (Spanyol), “Olahraga” (Malaysia), dan 

“Track and Field” (USA). 

Secara ringkasan nomor-nomor atletik yang diperlombakan dibagi ke 

dalam 4 kelompok, yaitu: 

1) Nomor jalan, yang terdiri dari jarak: 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km 

2) Nomor Lari, yang terdiri dari lari jarak pendek (sprint): 100, 200, 400 meter. 

Lari jarak menengah (midle distance): 800, 1500 meter. Lari jarak menengah 

(midle distance): 800, 1500 meter. Lari marathon: 42.195 km kemudian ada 

juga Lari khusus: Lari gawang 100 m, 110 m, dan 400 m, dan lari halang 

rintang 3000 m dan lari estafet: 4 x 100 m,dan 4 x 400 m. 

3) Nomor Lompat: lompat jauh, jangkit, tinggi dan lompat tinggi galah. 

4) Nomor Lompat: lempar lembing, cakram, martil, dan tolak peluru (Yoyo 

Bahagia,dkk, 2000:9). 

2.2.7 Lompat Tinggi 

Lompat tinggi adalah salah satu nomor lompat pada cabang olahraga atletik, 

dalam lompat tinggi seorang pelompat akan berusaha melompat keatas dengan 

bertumpu pada satu kaki dengan sekuat-kuatnya, agar ia dapat melayang ke atas 

melayang ke atas melewati mistar dan mendarat di bak lompak atau matras (yusuf 

adisasmita, 1992: 79). Sebagai salah satu dari nomor lompat, lompat tinggi sama 

seperti lompat jauh yang terdiri dari unsur-unsur: lari awalan, menumpu, 
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melayang (sikap badan di atas mistar), dan mendarat, tetapi dalam pelaksanaannya 

secara teknis berbeda. Misalnya, dalam lompat jauh awalannya dibutuhkan 30 

meter sampai 40 meter, sedangkan dalam lompat tinggi cukup dengan 10-15 

meter sehingga hal ini akan mempengaruhi kecepatannya juga. 

Dalam melakukan lompat tinggi diperlukan teknik lompatan yang paling 

ekonomis dan efisien. Teknik lompatan ini sering disebut dengan gaya lompatan 

dalam lompat tinggi dikenal dengan beberapa gaya yang diantaranya : lompat 

langsung, gaya gunting, lompat gaya esatern, cut off, lompat gaya straddle, 

lompat gaya western role dan lompat gaya flop. Diantara gaya-gaya tersebut yang 

paling terkenal adalah lompat gaya straddle dan gaya flop, gaya paling mutahir 

dikenal adalah gaya flop. 

2.2.7.1 Peralatan Lompat Tinggi 

Dalam olahraga atletik khusus lompat tinggi ada beberapa peralatan yang 

harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan dimulai. Adapun peralatan tersebut 

adalah sebagai berikut: 1) Lapangan, 2) Meteran dengan Mistar, 3) Matras 

 

Gambar 2.1 Peralatan lompat tinggi (Munasifah,2000:26) 
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2.2.7.2 Pakaian dalam Lompat Tinggi 

Pada umumnya untuk atletik, dipergunakan pakaian khusus olahraga. Baju 

bersih dan tidak tembus pandang di waktu basah, dibuat dengan khas dan tidak 

terlalu ketat serta tidak terlalu besar. Para atlit lompat jauh boleh telanjang kaki, 

tetapi sebaiknya bersepatu untuk melindungi kaki dari cidera. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pakaian lompat tinggi (http://3.bp.blogspot.com) 

2.2.8 Lapangan Lompat Tinggi 

Lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga yang melakukan 

gerakan lompatan untuk mencapai lompatan yang setinggi-tingginya. Ukuran 

lapangan sama dengan lompat jauh. Ukuran tinggi tiang mistar 2,5 meter ,panjang 

mistar 3,15 meter. 
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Gambar 2.3 Lapangan lompat tinggi (Munasifah, 2000:27) 

2.2.7.4 Teknik Dasar Lompat tinggi 

Untuk mendapatkan lompatan yang maksimal maka perlu dibutuhkan 

teknik dasar yang harus dikuasai dengan baik. Adapun teknik dasar dalam lompat 

tinggi adalah sebagai berikut: 1) Awalan, 2) Tolakan atau tumpuan, 3) Sikap 

badan diatas mistar, 3) Sikap Mendarat. 

2.2.7.4.1 Awalan 

Awalan adalah gerakan permulaan dalam usaha untuk mendapatkan 

kesempatan pada waktu akan melakukan tolakan. Adapun pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut 

1) Jarak awalan tergantung pada tiap-tiap pelari (sekitar 7 sampai 9 langkah). 

Jarak awalan harus cukup jauh dan lari cepat untuk mendapatkan momentum 

yang paling besar. 

2) Kecepatan awalan dan irama langkah harus tetap. Pada saat melangkah 

konsentrasi tertuju pada lompatan yang setinggi-tingginya. 
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3) Langkah terakhir agak diperpendek, supaya dapat menolak ke atas dengan 

lebih sempurna. 

4) Sikap lari seperti pada lari jarak pendek. 

  

Gambar 2.4 Awalan (Munasifah,2000:28) 

2.2.7.4.2 Tolakan atau Tumpuan 

Untuk tolakan atau tumpuan, posisi kaki sama dengan lompat yang 

lainnya, yakni harus kuat/keras dengan bantuan ayunan kedua tangan untuk 

membantu mengangkat seluruh badan. Bila tolakan menggunakan kaki kanan, 

maka awalan harus dari sebelah kiri mistar. Pada waktu menolakkan kaki 

bersamaan dengan ayunan kedua tangan ke atas disamping kepala, dimana badan 

melompat ke atas dan membuat putaran 180 derajat dan dilakukan bersama-sama 

atau serentak. 
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Gambar 2.5 Tolakan atau tumpuan (Munasifah,2000:29) 

2.2.7.4.3 Sikap Badan diatas Mistar 

Sikap badan diatas mistar hendaknya terlentang dengan kedua kaki 

tergantung lemas, dagu agak ditarik dekat dada, serta punggung berada diatas 

mistar seperti busur yang melenting. 

 

Gambar 2.6 Sikap badan di atas mistar (Munasifah, 2000:30) 

2.2.7.4.4 Mendarat  

 Sebagai tempat untuk mendarat perlu mempersiapkan busa ukuran 5 x 5 

meter dengan tinggi 60 cm guna menjaga keamanan dan keselamatan. Kemudian 
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sikap yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendaratan adalah punggung dan 

bagian belakang kepala kemudian dilanjutkan guling kebelakang lalu berdiri. 

Sebelum melangkah meninggalkan matras, tidak ada salahnya melakukan teriakan 

untuk menghilangkan ketegangan. Setelah kondisi benar-benar tenang baru 

melangkah meninggalkan matras. 

 

Gambar 2.7 Mendarat (Munasifah,2000:31) 

2.2.8 Teknik Lompat Tinggi Gaya Straddle 

Gaya guling perut biasa dikenal dengan gaya stradlle mulai dikenal pada 

tahun 1930, yaitu sejak Jim Stewart (Amerika) memakai gaya ini pada suatu 

perlombaan. Namun diberbagai negara gaya ini belum banyak diakui oleh 

beberapa negara seperti gaya guling sisi. Karena saat melewati mistar posisi 

kepala lebih rendah dari pinggul. Tetapi setelah peraturan itu dicabut tahun 1934, 

maka mulai saat itu pula gaya straddle dengan pesat tersebar di berbagai negara, 

untuk bersaing dengan gaya guling sisi.  

Analisa gerakan gaya straddle sebagai berikut: 
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2.2.8.1 Awalan  

Arah dan sudut awalan hampir sama dengan gaya guling sisi. Bila 

bertumpu dengan kaki kanan, awalan dari samping kanan/serong kanan dan 

sebaliknya, bila bertumpu dengan kaki kiri, awalan dari samping kiri/serong kiri. 

2.2.8.2 Tumpuan 

Bertumpu dengan kaki yang terdekat dengan mistar (kaki dalam). Kaki 

ayun diayunkan kedepan atas. 

2.2.8.3 Melayang 

Saat diatas mistar badan tidur telungkup dan sejajar dengan mistar, kedua 

kaki kangkang (straddle). Kaki ayun, badan bagian atas (kepala) dan lengan yang 

sepihak dengan kaki ayun turun terlebih dahulu (kepala lebih rendah dari pinggul 

terus berguling ke kanan meluncur kebawah). Sedangkan kaki tumpu yang saat itu 

belum melewati mistar dan masih keadaan tertekuk pada lutut dapat digerakkan 

dengan dua cara yaitu: a). Diluruskan atau dikedangkan ke belakang atas, b). 

Dalam sikap lulut masih ditekuk, paha ditarik atau dibuka menjauhi mistar, 

sehingga badan berputar ke kanan dan menghadap ke atas saat meluncur turun. 

Dengan cara ini pendaratan dilakukan dengan punggung. 

2.2.8.4 Mendarat 

Gaya guling perut (straddle) pendaratan dapat dilakukan dengan dua 

macam tergantung dari alas pendaratan. Apabila pendaratan dengan busa, maka 

pendaratan cocok dengan yang bentuk (dalam sikap lutut masih ditekuk, paha 

ditarik atau dibuka menjauhi mistar, sehingga badan berputar kekanan dan 
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menghadap ke atas saat meluncur turun). Tetapi tempat pendaratannya pasir, 

maka pendaratannya sesuai dengan (diluruskan atau dikedangkan kebelakang 

atas) yaitu mendarat dengan kaki ayun terlebih dahulu (Eddy Purnomo, 2011:78-

79). 

 

Gambar 1.8 Teknik Gaya Straddle ( Munasifah, 2000: 31) 

2.2.9 Permainan Lompat Tali 

Permainan lompat tali adalah permainan tradisional yang sering digunakan 

anak-anak dalam bermain. Lompat tali sering digunakan karena mudah untuk 

dilakukan dan, peralatannya pun murah untuk di cari sehingga menarik untuk 

dilakukan. 

Fasilitas dan perlengkapan lompat tali : 

2.2.9.1 Mistar  

 Mistar terbuat dari bahan yang memiliki karakter lentur dan tidak sakit 

apabila mengenai badan siswa, oleh sebab itu mistar yang digunakan alangkah 

lebih baik nya terbuat dari karet. Hal ini disebabkan karet memiliki daya lentur 

yang baik dan tidak mudah putus. Disisi lain karet juga tidak sakit apabila 
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mengenai badan siswa. Mistar yang terbuat dari karet disini merupakan karet yang 

sudah diolah dalam bentuk karet gelang, akan tetapi bentuk karet gelang ini 

dirangkai dalam satu kesatuan sehingga terbentuk mistar atau tali yang terbuat 

dari karet. 

 Berikut merupakan bentuk dari mistar pengembangan yang digunakan 

sebagai alat bantu dalam olahraga gaya tinggi gaya straddle : 

   

Gambar 2.9 Mistar/ Tali modifikasi terbuat dari karet 

2.2.9.2 Tiang Mistar 

 Tiang mistar yang digunakan dalam olahraga lompat tinggi ini dengan 

jalan meminimalkan wahana yang ada, sehingga tiang mistar yang digunakan 

dapat menggunakan siswa yang terdiri dari dua siswa dimana ketinggian tiang 

yang digunakan dilakukan dengan jalan berurutan dari tahap yang paling mudah 

hingga ketahap yang sulit. Hal ini dikondisikan dengan melihat karakter dari 

siswa. Berikut merupakan gambar tahapan dari ketinggian mistar dalam olahraga 

lompat tinggi gaya straddle. 
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Gambar 2.10 Siswa sebagai pengganti tiang mistar 

2.2.9.3 Lapangan 

 Lapangan/ lahan yang digunakan dalam olahraga lompat tinggi ini sangat 

praktis dan efisien, hal ini disebabkan dalam olahraga lompat tinggi tidak 

membutuhkan lahan dengan kriteria ukuran yang memakan banyak ruang. 

Olahraga lompat tinggi ini dapat dilakukan dalam bentuk lahan indoor (dalam 

ruangan) ataupun outdoor (luar ruangan). 

2.2.9.4 Peraturan Bermain Lompat Tali 

 Olahraga lompat tinggi terolong dalam jenis olahraga yang bersifat 

individual, akan tetapi dalam pengembangan olahraga lompat tinggi ini 

membutuhkan kerjasama antar siswa. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan-

ketentuan yang harus dilakukan dengan jumlah pemain yang terdiri dari satu 

pemain akan tetapi melibatkan dua orang siswa memegang tali dan berhadapan, 

sedangkan satu orang siswa berada ditengah antara dua teman tersebut untuk 

melakukan lompatan. Ada dua orang yang memegang mistar/ tali tersebut 

mengatur ketinggian mistar secara bertahap yang akan digunakan untuk 
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melompat. Kemudian ketinggian mistar/ tali dimulai dari tinggi lutut, pinggung, 

leher, kepala hingga posisi berdiri dengan tangan lurus keatas. Dan permainan 

lompat tali lakukan secara bergantian. 

 

Gambar 2.11 Mistar karet diangkat setinggi lutut 

 

Gambar 2.12 Mistar karet diangkat setinggi pinggul 

 

Gambar 2.13 Mistar karet diangkat setinggi perut 
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Gambar 2.14 Mistar karet diangkat setinggi dada 

 

Gambar 2.15 Mistar karet diangkat setinggi telinga 

 

Gambar 2.16 Mistar karet diangkat setinggi tangan yang diluruskan keatas kepala 

Keterangan : 

a) Pada gambar 2.10 sampai gambar 2.13 kaki tidak boleh menyentuh mistar 

karet. 
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b) Pada gambar 2.14 sampai ganbar 2.16 kaki boleh menyentuh karet namun 

harus tetap dapat melewati mistar karet. 

2.2.9.5 Waktu dan Lama Permainan 

Waktu dan lama permaianan dapat dilakukan dengan berbagai cara/ 

kriteria. Kriteria yang pertama dapat dilakukan secara bergantian yaitu jalan pada 

ketinggian yang rendah pemain melakukan lompatan kemudian diganti oleh 

temannya yang memegang tali sedangkan pada kriteria yang kedua dilakukan 

secara prosedural artinya apabila pemain tidak dapat melakukan lompatan baru 

kemudian diganti oleh temannya yang memegang tali. 

2.2.10 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Modifikasi pembelajaran membekali 

siswa memperoleh pemahaman diri, wawasan, bertindak kreatif, yang selanjutnya 

digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil 

belajar adalah perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Dalam peserta didikan perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta 

didik setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. Tujuan peserta didikan merupakan deskripsi tentang perubahan 

perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar 

telah terjadi. Perumusan tujuan peserta didikan itu, yakni hasil belajar yang 

diinginkan pada diri peserta didik, lebih rumit karena tidak diukur secara 

langsung. Siswa diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang sesuai dengan 

konsep pembelajaran yang sesuai dengan konsep yang dipelajari. Permasalahan 



 
 

39 
 

yang sering dihadapi dalam pembelajaran penjasorkes khususnya pada metode 

atau cara guru menyampaikan materi pelajaran yang kurang kreatif dan inovatif. 

Sering kali materi yang diajarkan oleh guru kurang tertanam kuat dalam benak 

siswa karena mereka bosan mendengarkan penjelasan yang dilakukan oleh guru 

khususnya dalam pembelajaran praktik teknik dasar lompat tinggi gaya straddle. 

Sehingga mampu menganalisis gerakan yang telah diajarkan oleh guru, sebab 

guru hanya menyampaikan materi secara verbal, adapun memberikan demonstrasi 

atau contoh kurang dapat ditangkap oleh siswa secara optimal. Guru bukanlah 

satu-satunya sumber belajar bagi siswa, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya 

untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya dalam menyelesaikan masalah 

yang sesuai dengan materi pembelajaran. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian tindakan kelas terdapat empat komponen penting yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Empat langkah yang saling 

berkaitan itu dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas sering disebut istilah 

satu siklus. Secara visual tahapan pada setiap siklus dapat digambarkan seperti 

dibawah ini : 

                                        

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan siklus PTK 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis refleksi 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus peneliti, 

sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata 

didalam kelas yang berupa kegiatan belajar-mengajar,untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. Sementara itu, dilaksanakannya PTK diantaranya 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran yang diselenggarakan 

oleh guru atau pengajar atau peneliti itu sendiri, yang dampaknya diharapkan 

tidak ada lagi permasalahan yang menganjal dikelas dan dapat terselesaikan 

permasalan yang ada (Drs.Subyantoro,M.Hum,2009:10). 

Berikut ini diberikan penjelasan dari setiap langkah siklus. Rincian dari 

penjelasan tersebut sebagai berikut. 

3.1.1 Fase perencanaan  (Planning) 

Pada siklus pertama,perencanaan tindakan dikembangkan berdasarkan 

hasil observasi awal. Dari masalah yang ada dan cara pemecahannya yang telah 

ditetapkan, dibuat perencanaan kegiatan belajar mengajarnya (KBM). 

Perencanaan ini persis dengan KBM yang dibuat oleh guru sehari-hari, termasuk 

penyiapan media dan alat-alat pemantauan perkembangan pengajaran seperti 

lembar observasi, tes, catatan harian, dan lain-lain. Tahapan ini berupa 

penyusunan rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Dalam PTK 

guru dan peneliti adalah orang yang berbeda, dalam tahap menyusun rencana 

harus ada kesepakatan antara keduanya. Rancangan harus dilakukan bersama 
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antara guru yang akan melakukan tindakan dengan peneliti yang akan mengamati 

proses jalannya tindakan. Hal tersebut untuk mengurangi unsur subjektivitas 

pengamat serta mutu kecermatan amatan yang dilakukan. Pada pelaksanaannya, 

penulis berperan sebagai guru, dan guru bidang studi berperan sebagai obsover 

berkolaborasi dengan ahli atletik. 

Pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, yaitu ketrampilan menyimak siswa 

kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap, kemudian membuat sebuah instrumen 

pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

3.1.2 Fase tindakan (Action)  

Fase ini adalah pelaksanan KBM yang telah direncanakan. Bersamaan 

dengan ini dilakukan juga fase observasi atau pemantauan. 

3.1.3 Fase observasi (Observation) 

Dalam fase observasi, dilakukan beberapa kegiaatan seperti 

pengumpulan data-data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data ini, diperlukan 

instrumen dan prosedur pengumpulan data (dapat dilihat dilampiran). Dalam fase 

ini juga dilakukan analisis terhadap data,dan interpretasinya. Fase ini berlangsung 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan (action), dan pada akhir tindakan. Data 

yang diambil selama pelaksanaan tindakan misalnya observasi perilaku siswa. 

Pada akhir tindakan dapat dilakukan tes maupun wawancara. Evaluasi observer 

yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan menggunakan seorang ahli pendidikan 

jasmani dan olahraga (gunakan dosen yang relevan dengan materi yang diteliti 

atau bisa menggunakan salah satu pembimbing yang ekspert dibidangnya), dan 
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dua orang ahli pembelajaran (gunakan guru penjasorkes yang memiliki 

pengalaman mengajar yang cukup). Setelah dilakukan evaluasi oleh para ahli 

selanjutnya lakukan siklus 1, dengan manggunakan lembar evaluasi dan kuesioner 

dan konsultasi yang selanjutnya hasilnya dianalisis secara mendalam. 

3.1.4 Fase refleksi (Reflection) 

Menurut Zuber-Skerrit, fase ini terdiri atas refleksi kritis dan refleksi diri. 

Refleksi kritis adalah pemahaman secara mendalam atas temuan siklus tersebut, 

dan refleksi diri adalah mengkaji kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama 

siklus itu berlangsung. Dengan demikian, fase ini berisi kegiatan pemaknaan hasil 

analisis, pembahasan, penyimpulan dan identifikasi tindak lanjut. Hasil 

identifikasi tindak lanjut selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun fase 

perencanaan (planning) siklus berikutnya (Muhadi,2011:70). Tahapan ini untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang btelah dilakukan, berdasarkan data 

yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan 

tindakan berikutnya. 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap 

hasil pengamatan atas tindakan dengan menggunakan modifikasi alat. Jika 

terdapat masalah dari proses releksi maka dilakukan proses pengkajian ulang 

melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan 

ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. 

Secara sederhana PTK adalah bentuk penelitian atau kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam 
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pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki 

kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan. 

3.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap sebanyak 

29 siswa yang terdiri dari18 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

 

3.3 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat  yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh  data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 

lapangan SD Negeri  Sidakaya 06 Cilacap Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten 

Cilacap. 

3.4 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau 2 kali 

pertemuan, 1 kali pertemuan  105 menit. Sebelum melakukan penelitian saya 

melakukan observasi pada tanggal 27 September 2012, kemudian melakukan 

pengamatan pada tanggal 28 September 2012. Penelitian dilangsungkan pada 

tanggal 4 September dan 10 Oktober  2012. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, prosedur 

atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan 

dalam kegiatan yang berbentuk siklus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua siklus, setiap siklusnya terdapat satu pertemuan. 
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3.5.1 Siklus Pertama 

3.5.1.1 Perencanaan (Planning) 

  Pertama peneliti melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi 

masalah melalui wawancara dengan guru bidang studi, memantau kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Bersama guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan 

pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan permainan lompat tali. Kemudian 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pembelajaran teknik dasar 

lompat tinggi gaya srtaddle dengan permainan lompat tali. Mempersiapkan 

sumber dan media pembelajaran. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek. 

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 

3.5.1.2 Tindakan (action) 

 Tindakan yang pertama kali dilakukan oleh guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Setelah guru menjelaskan materi apa yang 

akan dilaksanakan, guru membagi siswa menjadi 5 (lima) kelompok. Dan guru 

memeragakan teknik dasarlompat tinggi gaya straddle. Serta guru mencontohkan 

pembelajaran teknik dasar lompat tinggi gaya straddle dengan permainan lompat 

tali. Kemudian siswa melakukan pembelajaran yang telah dicontohkan. Guru 

melakukan pengamatan tentang kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Setalah 

pembelajaran berlangsung guru memberikan evaluasi terhadap hasil belajar teknik 

dasar lompat tinggi gaya straddle dengan permainan lompat tali. 
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3.5.1.3 Pengamatan (observasi) 

 Peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran teknik 

dasar lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh guru kolabolator/ 

pengamat. Dan observer melakukan pengamatan aktivitas guru dalam 

pembelajaran teknik dasar lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh ahli 

penjas (Drs.Cahyo Wuyono, M.Pd), dan dua ahli pembelajaran (Sumirah, S.Pd 

dan Randi Oksuryana, S.Pd). 

3.5.1.4 Refleksi (reflection) 

Peneliti mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. Kemudian 

mengkaji pelaksanaan pembelajaran tindakan siklus pertama. Dan memperbaiki 

pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus 

berikutnya. Selanjutnya peneliti merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk 

siklus kedua. 

3.5.2 Siklus Kedua 

3.5.2.1 Perencanaan (planning) 

 Setelah peneliti melakukan penelitian siklus 1 guru dapat 

mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran dengan baik sehingga semua tahap 

dalam  pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Menyusun 

RPP yang sudah diperbaiki dengan materi teknik dasar lompat tinggi gaya 

straddle dengan permainan lompat tali. Kemudian mempersiapkan sumber dan 

media pembelajaran yang akan dilaksanakan. Supaya siswa tidak lupa dengan 

materi yang telah diajarkan guru mengingatkan kembali materi yang telah 
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diberikan sebelumnya. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek dan 

menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran. 

3.5.2.2 Tindakan (action) 

 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, 

yaitu dengan model pembelajaran yang dimodifikasi. Guru membagi siswa dalam 

empat kelompok sehingga memusatkan perhatian siswa terhadap situasi belajar. 

Guru memeragakan teknik dasar lompat tinggi gaya straddle. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan teknik dasar lompat tinggi gaya straddle meggunakan 

permainan lompat tali yang telah diperagakan. Serta memberikan materi tentang 

teknik dasar lompat tinggi gaya straddle dengan permainan lompat tinggi. Diakhir 

pembelajaran guru melakuakan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. 

3.5.2.3 Pengamatan (observasi) 

Peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran teknik 

dasar lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh guru kolabolator/ 

pengamat. Dan observer melakukan pengamatan aktivitas guru dalam 

pembelajaran teknik dasar lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh ahli 

penjas (Drs.Cahyo Wuyono, M.Pd), dan dua ahli pembelajaran (Sumirah, S.Pd 

dan Randi Oksuryana, S.Pd). 

3.5.2.4 Refleksi (reflection) 

Guru Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. Kemudian 

mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus kedua. Membuat 
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daftar penilaian terhadap pengamatan atas tindakan pada siklus kedua dan 

mengevaluasi tindakan II. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 

dua jenis data yaitu: Pertama, data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat 

dianalisis secara deskriptif. Misalnya, mencari nilai rerata, presentase keberhasilan 

belajar, dan lain-lain. Kedua, data kualitatif yaitu data yang berupa informasi 

berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang tingkat pemahaman siswa 

terhadap suatu mata pelajaran (kognitif),  pandangan atau sikap siswa terhadap 

metode belajar yang baru (afektif) aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, 

antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motifasi belajar dan sejenisnya, dapat 

dinilai secara kualitatif (Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi, 2009:131). 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian data merupakan alat yang digunakan untuk 

memperoleh data-data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes hasil belajar permainan lompat tali yang meliputi: 

 

3.7.1 Lembar Observasi  

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar teknik dasar lompat tinggi gaya 

straddle dilihat dari apek kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik. 
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3.7.1.1 Psikomotor 

Tes ini untuk mengetahui ketrampilan siswa dalam melakukan teknik 

dasar lompat tinggi gaya stradlle yang meliputi : 

1) Teknik Awalan 

2) Teknik tolakan atau tumpuan 

3) Teknik sikap badan di atas mistar 

4) Teknik sikap mendarat 

3.7.1.2 Afektif 

  Tes ini untuk mengetahui perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran permainan lompat tali yang terdiri dari beberapa aspek : 

1) Menghargai teman dalam satu tim 

2) Bertanggung jawab pada posisi 

3) Mau menerima saran dari teman 

4) Tidak mencederai lawan 

5) Menerima keputusan pengamat 

6) Memakai seragam 

7) Memiliki motivasi dalam bernain 

8) Kehadiran 

3.7.1.3 Kognitif 

  Tes kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap 

pembelajaran lompat tinggi gaya stradlle dalam permainan lompat tali. 

3.7.1.4 Angket Tanggapan Siswa 
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  Angket tanggapan siswa yang digunakan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan siswa terhadap materi pembelajaran lompat tinggi gaya stradlle dalam 

permainan lompat tali. 

3.8 Analisa Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan analisa 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 juga untuk memperoleh 

respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran teknik dasar lompat tinggi gaya straddle dengan permainan lompat 

tinggi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah : 

3.8.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan presentasi ketuntasan 

belajar dan mean (rerata) kelas. 

Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentasi 

dan angka : 1) Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar adalah 

sebagai berikut : 
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P =   
 siswa  yang  tuntas  belajar

 siswa
 x 100% 

 (Zainal Aqib, 2008: 41) 

2)  Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut: 

 

𝑥 =
 𝑋

 𝑁
 

 

Keterangan : 

x =  nilai rata-rata 

 X =  Jumlah semua nilai siswa 

 N =  Jumlah siswa 

(Zainal Aqib, 2008: 42). 

Penghitungan presentase dengan menggunakan rumus di atas harus 

sesuai dan memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa di SD Negeri 

Sidakaya 06 Cilacap yang dikelompokkan ke dalam dua kategori  yaitu tuntas dan 

tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Tabel 01  

Kriteria Ketuntasan Belajar Penjasorkes 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥  75 Tuntas 

<  75 Tidak Tuntas 

 (Depdiknas, Rancangan Hasil Belajar 2006). 

3.8.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil belajar siswa dan hasil observasi 

keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran teknik dasar lompat 

tinggi gaya straddle dengan permainan lompat tinggi.  

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Tabel 02 

 Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan % 
Arti 

>80 % Sangat Tinggi 

60 – 79 % Tinggi 

40 – 59 % Sedang 
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20 – 39 % Rendah 

< 20 % Sangat Rendah 

(Zainal Aqib, 2008: 41). 

Tabel 03.  

Rambu-rambu Analisis Hasil Analisis 

Pencapaian tujuan 

pembelajaran 

Kualifikasi 

Tingkatan 

keberhasilan 

pembelajaran 

85 – 100% Sangat baik  Berhasil 

65 – 84 % Baik Berhasil 

55 – 64% Cukup Tidak berhasil 

0 – 54% Kurang Tidak berhasil 

(Zainal Aqib, 2008: 161). 

3.9 Indikator Belajar 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengukur sejauh mana hasil 

belajar teknik dasar lompat tinggi gaya straddle, mengukur sejauh mana aktivitas 

guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan mengukur tingkat kepuasan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan permainan lompat tinggi pada siswa 

kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap. Untuk melihat hasil belajar dari sebuah 
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proses pembelajaran dapat dilihat dari pencapaian hasil pembelajaran yang sudah 

di tentukan ke dalam indikator. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penyajian Data Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas V SD Negeri Sidakaya 06 

Cilacap merupakan sebuah penelitian tindakan kelas (classroom actions 

research). Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini terdiri dari dua siklus, 

yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Data penelitian yang diperoleh adalah data hasil belajar 

siswa pada aspek psikomotor, aspek kognitif, aspek afektif dan. Berikut data dan 

pembahasan pada setiap siklusnya : 

4.1.1 Data penelitian Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan (Planning) 

  Pertama peneliti melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi 

masalah melalui wawancara dengan guru bidang studi, memantau kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Bersama guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan 

pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan permainan lompat tali. Kemudian 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pembelajaran teknik dasar 

lompat tinggi gaya srtaddle dengan permainan lompat tali. Mempersiapkan 

sumber dan media pembelajaran. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek. 
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Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran meliputi aspek psikomotor, afektif, kognitif. 

4.1.1.2 Tindakan (action) 

  Tindakan yang pertama kali dilakukan oleh guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Setelah guru menjelaskan materi apa yang 

akan dilaksanakan, guru membagi siswa menjadi 5 (lima) kelompok. Dan guru 

memeragakan teknik dasarlompat tinggi gaya straddle. Serta guru mencontohkan 

pembelajaran teknik dasar lompat tinggi gaya straddle dengan permainan lompat 

tali. Kemudian siswa melakukan pembelajaran yang telah dicontohkan. Guru 

melakukan pengamatan tentang kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Setalah 

pembelajaran berlangsung guru memberikan evaluasi terhadap hasil belajar teknik 

dasar lompat tinggi gaya straddle dengan permainan lompat tali. 

4.1.1.3 Pengamatan (observasi) 

  Peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran teknik 

dasar lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh guru / pengamat. Dan 

observer melakukan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran teknik dasar 

lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh ahli penjas (Drs.Cahyo Wuyono, 

M.Pd), dan dua ahli pembelajaran (Sumirah, S.Pd dan Randi Oksuryana, S.Pd). 
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Tabel 4.1. Hasil belajar siswa pada Siklus I 

NO NAMA  

Aspek Penilaian 

Presentase Psikomotorik Kognitif Afektif 

1 2 3 4 5 6 

1 REANDI PRATAMA M 10 7 8 83,33% 

2 ADE SAPUTRA 5 8 7 66,66% 

3 AGUNG WAHONO 10 9 7 80% 

4 AKBAR IPO G P 8 7 10 83,33% 

5 ARYA CATUR N 9 9 8 86,66% 

6 PUTRA AHMAD M H 6 6 8 66,66% 

7 RICKY RIYANTO 8 7 8 76,66% 

8 AJI BAYU L  9 8 8 83,33% 

9 FAJRIL ALAM A 7 7 9 76,66% 

10 FEBI AWALIYAH 7 6 9 73,33% 

11 KHAUZZA D M 7 6 9 73,33% 

12 LUTHFI A 5 7 9 70% 

13 MARDIYAH P P 9 8 10 90% 

14 MARIANA D R 6 9 7 73,33% 

15 MOHAMMAD HANIF H 9 8 7 80% 

16 PRISILIA H R 10 9 9 93,33% 

17 PUTRINANDA D  A 7 7 9 76,66% 

18 RAHMADAN D P 6 8 7 70% 

19 RESTU D P 5 8 8 73,33% 

20 RISHA P A 8 7 8 76,66% 

21 RIZQI I A 5 4 7 53,33% 

22 SHIVA S A 5 6 7 60% 
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23 VIERI A S 9 8 9 86,88% 

24 VIGO D H  7 6 7 66,66% 

25 VINDI K 5 6 8 63,33% 

26 WIDYA PUTRI 6 7 8 66,66% 

27 YAYANG NIZA A 6 9 8 76,66% 

28 YUMNA L R 7 5 7 63,33% 

29 KARUNIA D K 10 9 10 96,66% 

 

JUMLAH 211 211 236 

 

 

PRESENTASE 72,76% 72,76% 81,37% 

  

4.1.1.4 Refleksi (reflection) 

   Berdasarkan pada  tabel 4.1 hasil belajar siswa pada siklus I di atas, Hasil 

belajar siswa pada (aspek Kognitif) ketuntasan belajar klasikal mencapai 72,76%. 

Demikian juga pada (aspek Afektif) ketuntasan belajar klasikal mencapai 81,37%. 

Dan pada (aspek Psikomotor) ketuntasan belajar klasikal mencapai 72,76%. 

Berdasarkan data pada siklus I terlihat bahwa secara klasikal siswa yang mencapai  

tuntas sebanyak 15 siswa atau 51,72% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 14 

anak atau 38,28%. Hal ini belum sesuai dengan indikator belajar yang sudah 

ditetapkan peneliti yaitu ketuntasan belajar klasikal minimal 75 % dari jumlah 

siswa dapat mencapai kategori tuntas. Berdasarkan hasil observasi yang meliputi 

aspek psikomotor, kognitif, afektif diperoleh hasil belum memuaskan. Pada tahap 

ini guru mengalami kesulitan dalam mengkondisikan siswanya, dan dalam 

membimbing/mengarahkan siswanya masih kurang maksimal. Selain itu dalam 
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menetapkan metode pembelajaran lompat tingi gaya straddle juga masih kurang 

efektif. Berikut pembahasan pada tiap aspeknya dalam siklus I : 

4.1.1.4.1 Aspek kognitif  

Pada siklus I hasil belajar afektif siswa dengan permainan lompat tali 

dapat dilihat pada diagram berikut.  

 

Gambar 4.1. Diagram hasil belajar siswa pada aspek kognitif siklus I 

Dari tabel pemahaman kognitif siswa dalam pembelajaran lompat tinggi 

gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek kognitif siklus I diketahui 

bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa sebanyak 72,76 %, tapi hasil tersebut 

belum mencapai tingkat ketuntasan yang sudah ditetapkan. Ini dikarenakan pada 

siklus I hasil belajar kognitif masih banyaknya siswa yang belum mengetahui 

peraturan permainan lompat tali juga dikarenakan pada siklus I siswa yang belum 

paham, malu untuk bertanya kepada guru dan juga siswa baru pertama kali 

menerima permainan ini sehingga siswa belum bisa memahami peraturan dan 
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menyesuaikan diri dengan permainan ini. Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa dengan pemeblajaran lompat tali pada aspek kognitif 

sudah cukup tinggi, namun demikian secara keseluruhan pada aspek kognitif 

belum mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal sebesar 75% yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti, sehingga peneliti harus melanjutkan ke siklus ke II. 

Sehingga peneliti harus melakukan pembenahan dan perbaikan pada siklus 

selanjutnya yang diharapkan ada peningkatan hasil belajar pada siklus berikutnya. 

4.1.1.4.2 Aspek Afektif 

Pada siklus I hasil belajar afektif siswa dengan pembelajaran lompat tinggi 

gaya straddle melualui permainan lompat tali dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.2. Diagram hasil belajar siswa pada aspek afektif siklus I 

Dari tabel pemahaman afektif siswa dalam pembelajaran lompat tinggi 

gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek afektif siklus I diketahui 

bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa sebanyak 81,37 %, hasil tersebut sudah 

mencapai tingkat ketuntasan yang sudah ditetapkan. Ini dikarenakan pada siklus I 
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hasil belajar afektif siswa memperhatikan pelajaran dan juga siswa yang bermain 

sesuai perintah dan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh guru. Berdasarkan 

hasil tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pembelajaran 

lompat tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek afektif 

sudah cukup tinggi, demikian secara keseluruhan pada aspek afektif sudah 

mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal sebesar 75% yang sudah ditetapkan 

oleh peneliti, sehingga peneliti harus melanjutkan ke siklus ke II. Sehingga 

peneliti harus melakukan pembenahan dan perbaikan pada siklus selanjutnya yang 

diharapkan ada peningkatan pada siklus berikutnya.  

4.1.1.4.3 Aspek Psikomotor 

Pada siklus I hasil belajar psikomotor siswa dengan pembelajaran lompat 

tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali dapat dilihat pada diagram 

berikut. 

 

Gambar 4.3. Diagram hasil belajar siswa pada aspek psikomotor siklus I 
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Dari tabel pemahaman psikomotor siswa dalam pembelajaran lompat 

tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tinggi pada aspek psikomotor 

siklus I diketahui bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa sebanyak 51,72 %, tapi 

hasil tersebut belum mencapai tingkat ketuntasan yang sudah ditetapkan. Ini 

dikarenakan pada siklus I hasil belajar psikomotor dengan model yang 

pembelajaran yang baru, yaitu dengan permainan lompat tali, siswa belum dapat 

menyesuaikan dengan  pembelajaran ini  karena siswa  baru pertama kali 

menerima permainan tersebut dan juga dikarenakan metode yang digunakan 

dalam siklus I kurang efektif, sehingga siswa belum bisa memahami baik baik 

materi yang diberikan oleh peneliti. Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa dengan pembelajaran lompat tinggi gaya straddle 

melelui permainan lompat tali pada aspek psikomotor sudah cukup tinggi, namun 

demikian secara keseluruhan pada aspek psikomotor belum mencapai tingkat 

ketuntasan secara klasikal sebesar 75% yang sudah ditetapkan oleh peneliti, 

sehingga peneliti harus melanjutkan ke siklus II. Sehingga peneliti harus 

melakukan pembenahan dan perbaikan pada siklus selanjutnya yang diharapkan 

ada peningkatan pada siklus berikutnya.  

4.1.2 Data penelitian Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan (planning) 

Setelah peneliti melakukan penelitian siklus 1 guru dapat 

mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran dengan baik sehingga semua tahap 

dalam  pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Menyusun 

RPP yang sudah diperbaiki dengan materi teknik dasar lompat tinggi gaya 
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straddle dengan permainan lompat tali. Kemudian mempersiapkan sumber dan 

media pembelajaran yang akan dilaksanakan. Supaya siswa tidak lupa dengan 

materi yang telah diajarkan guru mengingatkan kembali materi yang telah 

diberikan sebelumnya. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek dan 

menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran. 

4.1.2.2 Tindakan (action) 

  Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, 

yaitu dengan model pembelajaran yang dimodifikasi. Guru membagi siswa dalam 

empat kelompok sehingga memusatkan perhatian siswa terhadap situasi belajar. 

Guru memeragakan teknik dasar lompat tinggi gaya straddle. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan teknik dasar lompat tinggi gaya straddle meggunakan 

permainan lompat tali yang telah diperagakan. Serta memberikan materi tentang 

teknik dasar lompat tinggi gaya straddle dengan permainan lompat tinggi. Diakhir 

pembelajaran guru melakuakan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. 

 

4.1.2.3 Pengamatan (observasi) 

Peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran teknik 

dasar lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh guru kolabolator/ 

pengamat. Dan observer melakukan pengamatan aktivitas guru dalam 

pembelajaran teknik dasar lompat tinggi gaya straddle yang dilakukan oleh ahli 

penjas (Drs.Cahyo Wuyono, M.Pd), dan dua ahli pembelajaran (Sumirah, S.Pd 

dan Randi Oksuryana, S.Pd). 
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Tabel 4.2. Hasil belajar siswa pada Siklus II 

NO NAMA  

Aspek Penilaian 

Presentase Psikomotorik Kognitif Afektif 

1 2 3 4 5 6 

1 REANDI PRATAMA M 10 9 8 90% 

2 ADE SAPUTRA 9 9 9 90% 

3 AGUNG WAHONO 10 8 8 86,66% 

4 AKBAR IPO G P 10 10 10 100% 

5 ARYA CATUR N 9 9 8 86,66% 

6 PUTRA AHMAD M H 9 10 10 96,66% 

7 RICKY RIYANTO 9 9 9 90% 

8 AJI BAYU L  9 9 9 90% 

9 FAJRIL ALAM A 9 8 9 86,66% 

10 FEBI AWALIYAH 9 9 10 93,33% 

11 KHAUZZA D M 6 9 6 70% 

12 LUTHFI A 9 8 9 86,66% 

13 MARDIYAH P P 8 10 9 90% 

14 MARIANA D R 8 9 10 90% 

15 MOHAMMAD HANIF H 8 9 8 83,33% 

16 PRISILIA H R 10 10 10 100% 

17 PUTRINANDA D  A 8 10 8 86,66% 

18 RAHMADAN D P 9 9 10 93,33% 

19 RESTU D P 9 9 8 86,66% 

20 RISHA P A 10 9 9 93,33% 

21 RIZQI I A 9 8 8 83,33% 

22 SHIVA S A 7 8 6 70% 
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23 VIERI A S 10 9 9 93,33% 

24 VIGO D H  9 9 8 86,66% 

25 VINDI K 10 9 9 93,33% 

26 WIDYA PUTRI 7 9 8 80% 

27 YAYANG NIZA A 8 10 9 83,33% 

28 YUMNA L R 7 8 6 70% 

29 KARUNIA D K 7 10 10 96,66% 

 

JUMLAH 234 239 246 

 

 

PRESENTASE 88,96 % 89,65 % 86,89 % 

  

4.1.2.4 Refleksi (reflection) 

Pada  tabel 4.2 hasil belajar siswa pada siklus II di atas, Hasil belajar siswa 

pada (aspek Kognitif) ketuntasan belajar klasikal mencapai 89,96% . Demikian 

juga pada (aspek Afektif) ketuntasan belajar klasikal mencapai 86,89%. Dan pada 

(aspek Psikomotor) ketuntasan belajar klasikal mencapai 89,65%. Berdasarkan 

data pada siklus II terlihat bahwa secara klasikal siswa yang mencapai  tuntas 

sebanyak 26 siswa atau 89,65% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 3 anak 

atau 10,35%. Mengacu pada indikator ketercapaian aktivitas  siswa sebesar 75%, 

maka hasil belajar lompat tinggi gaya straddle pada semua aspek pada siklus II  

dikatakan berhasil, karena  hasil yang diperolah sudah melampaui indikator yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 80%. Berikut pembahasan pada tiap 

aspeknya dalam siklus II : 

4.1.2.4.1 Aspek kognitif 
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Pada siklus II hasil belajar kognitif siswa dengan pembelajaran lompat 

tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali dapat dilihat pada diagram 

berikut.  

 

Gambar 4.4. Diagram hasil belajar siswa pada aspek kognitif siklus II 

Dari tabel pemahaman kognitif siswa dalam pembelajaran lompat tinggi 

gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek kognitif siklus II 

diketahui bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai 89,65 %. Mengacu 

pada indikator ketercapaian aktivitas  siswa sebesar 75%, maka hasil belajar 

lompat tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek kognitif 

pada siklus II  dikatakan berhasil, karena  hasil yang diperolah sudah melampaui 

indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 75%. Peningkatan ini 

terjadi setelah ada pembenahan dan perbaikan rencana pembelajaran pada siklus 

II. 

 

 

89,65 %

75 %

0

20

40

60

80

100

SIKLUS II INDIKATOR BELAJAR

PRESENTASE KOGNITIF



 
 

67 
 

4.1.2.4.2 Aspek Afektif 

Pada siklus II hasil belajar afektif siswa dengan pembelajaran lompat 

tinggi gaya straddle menggunakan permainan lompat tali dapat dilihat pada 

diagram berikut. 

 

Gambar 4.5. Diagram hasil belajar siswa pada aspek afektif siklus II 

Dari tabel pemahaman aspek afektif siswa dalam pembelajaran lompat 

tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek afektif siklus II 

diketahui bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai 86,89%. Mengacu 

pada indikator ketercapaian aktivitas  siswa sebesar 75%, maka hasil belajar 

lompat tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek afektif pada 

siklus II  dikatakan berhasil, karena  hasil yang diperolah sudah melampaui 

indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 75%. Peningkatan ini 

terjadi setelah ada pembenahan dan perbaikan pada siklus II. 
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4.1.2.4.3 Aspek Psikomotor 

Pada siklus II hasil belajar psikomotor siswa dengan pembelajaran lompat 

tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali dapat dilihat pada diagram 

berikut. 

 

Gambar 4.6. Diagram hasil belajar siswa pada aspek psikomotor siklus II 

Dari tabel pemahaman psikomotor siswa dalam pembelajaran lompat 

tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek psikomotor siklus 

II diketahui bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai 88,96%. Mengacu 

pada indikator ketercapaian aktivitas  siswa sebesar 75%, maka hasil belajar 

lompat tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali pada aspek psikomotor 

pada siklus II  dikatakan berhasil, karena  hasil yang diperolah sudah melampaui 

indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 75%. Peningkatan ini 

terjadi setelah ada pembenahan dan perbaikan pada siklus II. 
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4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat, aktivitas siswa 

dalam pembelajaran lompat tinggi gaya straddle dengan menggunakan 

pendekatan permainan lompat tali pada siklus I mencapai rata-rata nilai 75,63 

sebanyak 15 siswa atau 51,72% yang berarti pada siklus I belum berhasil 

mencapai indikator ketercapaian siklus I yaitu 75%, sehingga guru/peneliti harus 

melanjutkan ke siklus II untuk mecapai target indikator ketercapaian yaitu 75% 

yang sudah ditentukan oleh guru/peneliti. 

 Pelaksanan pembelajaran pada siklus I dengan materi permainan lompat 

tali dengan tindakan yang sudah dirancang. Sebelum melakukan pembelajaran 

siswa diberu penamasan dinamis untuk merangsang kesiapan otot-otot agar tidak 

terjadi cidera. Dalam tahap ini siswa diberi penjelasan tentang pembelajaran 

lompat tinggi gaya straddle dengan menggunakan permainan lompat tali. Dengan 

pembelajaran lompat tinggi gaya straddle melalui permainan lompat tali siswa 

sangat merasa senang dan bersemangat dalam bermain karena permaianan lompat 

tali sangat sesuai dengan karakterisik anak sekolah dasar. Karena permainan 

lompat tali mudah dimainkan, dimengerti siswa dan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menerapkan kemampuan siswa melakukan lompat tinggi gaya 

straddle melalui permainan lompat tali. Sebelum melakukan permainan lompat 

tali ,guru memberikan pemanasan gerak dasar lompat tinggi gaya straddle yaitu 

awalan, menolak, melayang dan mendarat dengan baik. Kemudian setelah 

melakukan pemanasan yang meuju pada permainan lompat tali. Guru melakukan 

tanya jawab kepada siswa agar siswa aktif dalam pembelajaran sehingga hal-hal 
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yang tidak dimengerti dan dipahami membuat siswa lebih paham. Setelah akhir 

pelajaran siswa diberikan kuesioner untuk mengetahui bagaimana peningktan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran lompat tinggi gaya straddle pada siklus I. 

 Pada hasil belajar siswa siklus I diatas, terlihat bahawa secara klasikal 

siswa yang mencapai tuntas sebanyak 15 siswa atau51,72%. Hal ini belum sesuai 

dengan indikator belajar yang sudah ditetapkan peneliti yaitu ketuntasan belajar 

klasikal minimal 75% dari jumlah siswa dapat mencapai kategori tuntas. 

Berdasarkan hasil observasi yang meliputi aspek psikomotor, kognitif, afektif 

diperoleh hasil belum memuaskan. Pada tahap ini guru mengalami kesulitan 

dalam mengkondisikan siswanya dan siswa juga sering melakukan kesalahan 

dalam gerak dasar lompat tinggi gaya straddle, yang seharusnya melakukan 

awalan, menolak atau tumpuan, sikap badan diatas mistar, sikap mendarat tetapi 

siswa terkadang melakukan gerakan hanya asal melompati mistar sehingga 

lompatan yang dihasilkan tidak maksimal. 

 Hasil dari diskusi yang dilakukan dengan guru, diharapkan dapat memberi 

ide-ide yang kreatif untuk mendapatkan perhatian dari siswanya, sehingga 

siswanya dapat dikondisikan dengan baik sesuai dengan apa yang tercantum pada 

rencana pembelajaran yang telah dibuat. Selain itu, guru juga harus lebih terampil 

dan membimbing siswanya untuk lebih akitf dalam mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan dalam menetapkan metode pembelajaran, guru/peneliti harus 

mengubah metode pembelajaran pada siklus I yang dianggap kurang efektif dalam 

pelaksanaannya. Metode yang digunakan pada siklus II harus lebih efektif dan 

menarik bagi siswa sehingga siswa tersebut lebih tertarik dalam mengikuti 
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pembelajaran yang diberikan oleh guru/peneliti. Sehingga peneliti harus 

melanjtukan ke siklus berikutnya dengan harapan terjadinya peningkatan hasil 

belajar bisa terus menarus dan konsisten. 

 Pada hasil belajar siswa pada siklus II di atas, terlihat bahawa secara 

klasikal siswa yang mencapai kategori tuntas pada siklus II dengan rata-rata nilai 

88,5 sebanyak 26 siswa atau 89,65%. Hal ini sudah sesuai dengan indikator 

belajar yang sudah ditetapkan peneliti yaitu ketuntasa klasikal minimal 75% siswa 

dapat mengatasi permasalahan yang dialaminya pada pembelajaran siklus I 

sehingga terdapat peningkatan pada aktivitas siswa pada pembelajaran siklus II. 

 Berdasarkan pada pembelajaran siklus I maka peneliti bersama guru mata 

pelajaran penjasorkes memperbaiki rencana pembelajaran dan merubah metode 

pembelajaran yang berbeda dengan siklus I dan hasil refleksi pada siklus I dapat 

digunakan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Pada siklus II guru harus 

mengoptimalkan pembelajaran yaitu dengan merubah metode pembelajaran teknik 

menolak atau tumpuan dan saat melayang di udara, sehingga diharapkan dengan 

adanya perubahan metode pembelajarn anak lebih fokus dalam bermain. Mistar 

karet terlalu tipis sehingga karet mudah putus jika dibentangkan terlalu kuat. Guru 

harus lebih meningkatkan keefektifan siswa sehingga siswa lebih berani dan 

mempunyai kempampuan untuk berlatih. Dan masih banyak siswa yang belum 

menguasai teknik dasar lompat tinggi gaya straddle, kebanyakan siswa 

perempuan itu masih malu-malu dalam melakukan gerakan. 
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 Dari hasil diskusi yang dilakukan antara peneliti dengan kolaborator pada 

siklus II, peneliti dan kolabolator menyimpulkan hasil refleksi pada siklus II yaitu, 

hasil dari perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observasi), dan 

refleksi (reflection) yang dilakukan oleh guru/peneliti pada siklus II sudah 

berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan siklus II sudah berjalan dengan 

baik dan mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, sehingga pada 

penelitian ini sudah selesai pada siklus kedua dan tidak ada siklus yang lain lagi. 

Tercapainya ketuntasan belajar siswa pada siklus II dikarenakan semakin 

meningkatnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran baik pada saat 

pembelajaran maupun pada saat permainan lompat tali. Siswa telah dapat bekerja 

sama dengan teman baik dalam pembelajaran maupun pada saat permainan. Dari 

kedua siklus yang telah dilakukan, ternyata penerapan pembelajaran lompat tinggi 

gaya straddle melalui permainan lompat tali dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani 

yang mana tujuan yang akan dicapai mencakup pengembangan individu secara 

menyeluruh. 

 Berikut penyajian data hasil peningkatan belajar siswa persiklusnya: 
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Gambar 5. Diagram hasil peningkatan belajar siswa persiklusnya 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan refleksi pada setiap siklus yang sudah 

dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan saran 

sebagai berikut : 

5.1 Simpulan  

Kesimpulan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah Model 

pembelajaran lompat tali dapat meningkatkan hasil belajar lompat tinggi gaya 

straddle pada siswa kelas V SD Negeri Sidakaya 06 Cilacap Tahun pelajaran 

2012/2013. Dari hasil data yang diperoleh hasil belajar lompat tinggi gaya 

straddle pada siklus I ketuntasan secara klasikal sebanyak 15 siswa atau 51,72 % 

(Cukup), dan pada silkus II ketuntasan klasikal sebanyak 27 siswa atau 93,10 

(Sangat Baik). Ini berarti ada kenaikan ketuntasan yaitu sebanyak 12 siswa atau 

sebesar 41,37%. Mengacu pada indikator ketercapaian aktivitas siswa sebesar 

75%, maka hasil belajar lompat tinggi gaya straddle melalui permainan lompat 

tali pada siklus II dikatakan berhasil, karena hasil yang diperoleh sudah 

melampaui indikator ketercapaian ketuntasan belajar siswa yaitu sebasar 75%.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu : 



 
 

75 
 

1) Bagi Kepala Sekolah diharapkan lebih meningkatkan kualitas pengajar 

dan kualitas pembelajaran terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru. 

2) Guru diharapkan lebih inovatif dalam menerapkan metode untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sekaligus dalam menerapkan 

permainan lompat tali dalam pembelajaran lompat tinggi. Guru sebaiknya 

memberikan alat bantu/media pembelajaran yang sederhana, efisien, 

efektif, dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk membuatnya yang 

dapat dilihat atau dipegang langsung oleh siswa, karena dapat memotivasi 

siswa untuk selalu mencoba dan mengulangi secara terus menerus. 

3) Bagi Siswa tingkatkan semangat belajar dalam kondisi dan keadaan 

apapun, karena belajar dengan media permainan itu dapat meningkatkan 

kecerdasan dan kesehatan. 
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Lampiran 1 

USULAN PENETAPAN PEMBIMBING 
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Lampiran 2 

SK DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 3 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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 Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 
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Model Pembelajaran Lompat Tali Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Teknik Dasar Lompat Tinggi Gaya Straddle Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Sidakaya 06 Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
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Lampiran  5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS PERTAMA 

MODEL PEMBELAJARAN LOMPAT TALI UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR TEKNIK DASAR LOMPAT TINGGI GAYA 

STRADDLE PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SIDAKAYA 06  

CILACAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Sekolah   : SD Negeri Sidakaya 06 

Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

Kelas   : V ( lima ) 

Semester  : I (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetisi 

 Mempraktikan gerak dasar kedalam permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang  

terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan gerak dasar atletik yang dimodifikasi: lompat, loncat dan lempar, 

dengan memperhatikan nilai-nilai pantang menyerah, sportifitas, percaya diri, 

dan kejujuran. 

C. Indikator 

I. Psikomotor : 

1. Siswa dapat melakukan gerak awalan lompat tinggi gaya straddle melalui 

permainan lompat tali. 
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2. Siswa dapat melakukan gerak tolakan lompat tinggi gaya straddle melalui 

permainan lompa tali. 

3. Siswa dapat melakukan gerak melayang diatas mistar lompat tinggi gaya 

straddle. 

4. Siswa dapat melakukan gerak mendarat lompat tinggi gaya straddle melalui 

permainan lompat tali. 

5. Siswa dapat bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. 

II. Kognitif : 

1. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar lompat tinggi gaya straddle. 

2. Siswa dapat menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru. 

3. Siswa dapat menjelaskan peraturan permainan lompat tali. 

4. Siswa dapat menjelaskan rangakaian gerak dasar permainan lompat tali. 

III. Afeksi : 

1. Siswa pantang menyerah pada saat permainan dilombakan. 

2. Siswa selalu sportif saat menerima kekalahan pada permainan lompat tali. 

3. Siswa selalu percaya diri pada saat melewati mistar karet. 

4. Siswa selalu jujur apabila menyentuh mistar karet pada saat melompat..  

I. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat memahami dasar dasar olahraga lompat tinggi gaya straddle. 

 Siswa dapat melakukan lompat tinggi gaya straddle dengan teknik yang 

baik 

II. Materi Pokok  

 Atletik / Lompat tinggi. 
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III. Materi pembelajaran 

Pembelajaran lompat tinggi gaya straddle menggunakan pendekatan 

permainan yang didalamnya mengandung gerakan dasar lompat tinggi. 

IV. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Tanya jawab 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan  Waktu Metode 

1. Pendahuluan : 

 Siswa dibariskan menjadi dua 

bersap 

 Guru mengecek kehadiran 

siswa 

 Melakukan gerakan pemanasan 

yang berorientasi pada gerakan 

inti 

 

 

10 

menit 

 Ceramah  

2. Kegiatan Inti : 

A. Eksplorasi  

 Menginformasikan materi 

yang akan disampaikan 

secara singkat dan jelas. 

 

 Menyampaikan apersepsi 

80 

menit 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Praktek 
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sesuai materi dan tujuan 

pembelajaran 

 Guru memberikan contoh 

gerakan yang akan 

dilakukan 

 Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok dan 

menguasai siswa untuk 

latihan melakukan gerakan 

seperti diperagakan oleh 

guru dan untuk melakukan 

permainan lompat tali. 

 

B. Elaborasi  

 Siklus I 

Dari siswa kelas V yang terdiri 

dari 29 siswa dibagi menjadi 2 

kelompok disetiap kelompok 

menggunakan 5 mistar karet dan 

guru menginstruksikan 

permaianan lompat tali untuk 

permaianan pemanasan siswa 

harus melewati mistar karet 

setinggi lutut dengan melompat 

yang pertama menggunakan satu 

kaki kedepan, satu kaki 

menyamping kanan, satu kaki 

menyamping kiri, lompat kedepan 

menggunakan dua kaki. Kemudian 

setelah permainan pada pemansan 
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selesai menuju kepermainan inti 

yaitu permainan lompat tali, 

pemain terdiri dari satu pemain 

tetapi melibatkan dua orang siswa 

memegang tali dan berhadapan 

sedangkan satu orang siswa berada 

ditengah diantara dua teman 

tersebut untuk melakukan 

lompatan. Ada 10 orang yg 

memegang mistar tersebut 

mengatur ketinggian mistar secara 

bertahap yang akan digunakan 

untuk melompat setiap kelompok. 

Kemudian ketinggian mistar 

dimulai dari tinggi lutut, pinggul, 

perut, dada, telinga, karet diangkat 

setinggi tangan yang diluruskan 

keatas kepala. Namun pelompat 

tidak boleh menyentuh mistar 

setingi dada, selanjutnya pelompat 

boleh menyentuh mistar tersebut. 

Semua pemegang mistar akan 

mendapatkan giliran untuk 

melewati mistar tersebut, apabila 

ada salah satu kelompok yang 

kalah diberikan hukuman push up 

10 kali.  

C. Konfirmasi 

 Guru menjelaskan kembali 

tentang apa yang telah 
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dilakukan oleh siswa dan 

mengoreksi serta membetulkan 

kesalahan gerak yang sering 

dilakukan siswa. 

 Guru mengajak sharing untuk 

menganalisa kesulitan gerakan 

yang dihadapi siswa. 

 Guru memberikan 

penghargaan (pujian) kepada 

siswa yang melakukan gerakan 

dengan benar. 

 

3. Penutup : 

 Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

 Tanya jawab tentang 

kesimpulan dan cakupan 

materi  

 Penilaian 

 Refleksi : memberi 

motivasi kepada siswa 

yang gerakannya salah 

untuk selalu melakukan 

perbaiakkan berulang-

ulang. 

15 

menit 

 Ceramah 

 Mengisi 

kuesioner siswa 

 

VI. Alat dan Sumber Bahan : 

 Alat     :  Peluit, mistar karet, lapangan  

 Sumber bahan   :  Buku Penjasorkes dan buku referensi lompat 

tinggi 
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(Widya, Mochamad Djumidar A. 2002. Belajar Berlatih Gerak-Gerak 

Dasar Atletik Dalam Bermain. Jakarta : CV. Gramada Offset.) 

VII. Evaluasi 

Indikator Penilaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

 Melakukan gerak 

dasar lompat tinggi 

gaya straddle 

 

 Melakukan kerjasama 

kelompok dengan 

satu team 

 

Perbuatan praktek  Lakukan gerak 

dasar lompat tinggi 

gaya staddle 

dengan baik 

 Lakukan  

kerjasama 

kelompok dengan 

baik dengan team 

 

1) Rubrik Penilaian 

Indikator Penilaian Siswa 

No Butir – butir sasaran 

I ASPEK KOGNITIF NILAI 

 1. Lompat tinggi adalah seorang pelompat akan 

berusah melompat keatas dengan bertumpu 

pada kaki terkuat agar ia dapat melewati 

mistar dan mendarat dengan baik. 

2. Dalam modifikasi permainan lompat tali 

,pemain tidak boleh menyentuh mistar 

setinggi dada. 

3. Waktu melewati mistar posisi badan harus 

diputar. 

4. Seorang pemain harusnya menghormati 

keputusan seorang wasit. 
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Mengetahui,      

Guru Penjasorkes      Peneliti 

 

Randi Oksuryana, S.Pd                         Arin Triyasari 

NIP..............................            6101408133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ASPEK AFEKTIF 

1. Siswa mematuhi peraturan yang telah dibuat 

oleh guru. 

2. Siswa dapat bekerjasama dalam team 

3. Menghargai kinerja teman. 

4. Menerima kekalahan. 

5. Menerima kekalahan 

 

 

 

III ASPEK PSIKOMOTORIK  

 1. Teknik Awalan 

2. Teknik tolakan atau tumpuan 

3. Teknik sikap badan diatas mistar 

4. Teknik sikap mendarat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS KEDUA 

MODEL PEMBELAJARAN LOMPAT TALI UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR TEKNIK DASAR LOMPAT TINGGI GAYA 

STRADDLE PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SIDAKAYA 06  

CILACAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Sekolah   : SD Negeri Sidakaya 06 

Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

Kelas   : V ( lima ) 

Semester  : I (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetisi 

 Mempraktikan gerak dasar kedalam permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang  

terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan gerak dasar atletik yang dimodifikasi: lompat, loncat dan lempar, 

dengan memperhatikan nilai-nilai pantang menyerah, sportifitas, percaya diri, 

dan kejujuran. 

C. Indikator 

I Psikomotor : 

1. Siswa dapat melakukan gerak awalan lompat tinggi gaya straddle melalui 

permainan lompat tali. 

2. Siswa dapat melakukan gerak tolakan lompat tinggi gaya straddle melalui 

permainan lompat tali. 
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3. Siswa dapat melakukan gerak melayang lompat tinggi gaya straddle melalui 

permainan lompat tali. 

4. Siswa dapat melakukan gerak mendarat lompat tinggi gaya straddle melalui 

permainan lompat tali. 

5. Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. 

II Kognitif : 

1.Siswa dapat menjelaskan gerak dasar lompat tinggi gaya straddle 

2.Siswa dapat menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru 

3.Siswa menjelaskan peraturan permainan lompat tali 

4.Siswa dapat menjelaskan rangakaian gerak dasar permainan lompat tali 

III Afeksi : 

1. Siswa pantang menyerah pada saat permainan dilombakan. 

2. Siswa selalu sportif saat menerima kekalahan pada permainan lompat tali. 

3. Siswa selalu percaya diri pada saat melewati mistar. 

4. siswa selalu jujur saat menyentuh mistar karet pada saat melompat. 

I. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat memahami dasar dasar olahraga lompat tinggi  

 Siswa dapat melakukan lompat tinggi gaya straddle dengan teknik yang 

baik 

II. Materi Ajar ( Materi Pokok ) 

 Atletik / Lompat tinggi. 
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III. Materi pembelajaran 

Pembelajaran lompat tinggi gaya straddle menggunakan pendekatan 

permainan yang didalamnya mengandung gerakan dasar lompat tinggi. 

IV. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Tanya jawab 

 Praktek 

2) Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan  Waktu Metode 

1. Pendahuluan : 

 Siswa dibariskan menjadi dua 

bersap 

 Guru mengecek kehadiran 

siswa 

 Melakukan gerakan 

pemanasan yang berorientasi 

pada gerakan inti 

10 

menit 

 Ceramah  

2. Kegiatan Inti : 

A. Eksplorasi  

 Menginformasikan materi 

yang akan disampaikan secara 

singkat dan jelas. 

 

 Menyampaikan apersepsi 

sesuai materi dan tujuan 

pembelajaran 

 Guru memberikan contoh 

80 

menit 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Praktek 
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gerakan yang akan dilakukan 

 Membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok dan 

menguasai siswa untuk 

latihan melakukan gerakan 

seperti diperagakan oleh guru 

dan untuk melakukan 

permainan lompat tali. 

B. Elaborasi  

 Siklus I 

Dari siswa kelas V yang terdiri 

dari 29 siswa dibagi menjadi 2 

kelompok, menggunakan satu 

mistar karet dengan pembatas 

balon dan guru menginstruksikan 

permaianan lompat tali untuk 

permaianan pemanasan siswa 

harus melewati mistar karet 

setinggi lutut dengan melompat 

yang pertama menggunakan satu 

kaki kedepan, satu kaki 

menyamping kanan, satu kaki 

menyamping kiri, lompat kedepan 

menggunakan dua kaki. 

Kemudian setelah permainan 

pada pemanasan selesai menuju 

kepermainan inti yaitu permainan 

lompat tali, pada permainan 

lompat siklus kedua berbeda 

dengaan siklus pertama karena 

tiang diganti menggunakan tiang 



 
 

95 
 

lompat tinggi yang sebenarnya 

kemudian tinggi mistar sudah 

ditentukan oleh guru dan siswa. 

Sehingga kedua pemain sudah 

siap untuk berkompetisi. 

Kemudian jika salah satu 

kelompok ada yang kalah maka 

akan diberikan hukuman yaitu 

push up 10 kali. C.Konfirmasi 

 Guru menjelaskan kembali 

tentang apa yang telah 

dilakukan oleh siswa dan 

mengoreksi serta 

membetulkan kesalahan gerak 

yang sering dilakukan siswa. 

 Guru mengajak sharing untuk 

menganalisa kesulitan gerakan 

yang dihadapi siswa. 

 Guru memberikan 

penghargaan (pujian) kepada 

siswa yang melakukan 

gerakan dengan benar. 

 

3. Penutup : 

 Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

 Tanya jawab tentang 

kesimpulan dan cakupan 

materi  

 Penilaian 

15 

menit 

 Ceramah 

 Mengisi 

kuesioner siswa 
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 Refleksi : memberi motivasi 

kepada siswa yang 

gerakannya salah untuk selalu 

melakukan perbaiakkan 

berulang-ulang. 

 

3) Alat dan Sumber Bahan : 

 Alat     :  Peluit, mistar karet, lapangan  

 Sumber bahan   :  Buku Penjasorkes dan buku referensi lompat 

tinggi 

(Widya, Mochamad Djumidar A. 2002. Belajar Berlatih Gerak-Gerak 

Dasar Atletik Dalam Bermain. Jakarta : CV. Gramada Offset.) 

4) Evaluasi 

Indikator Penilaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

 Melakukan gerak 

dasar lompat tinggi 

gaya straddle 

 

 Melakukan kerjasama 

kelompok dengan 

satu team 

 

Perbuatan praktek  Lakukan gerak 

dasar lompat tinggi 

gaya staddle 

dengan baik 

 Lakukan  

kerjasama 

kelompok dengan 

baik dengan team 

 

a. Rubrik Penilaian 

Indikator Penilaian Siswa 

No Butir – butir sasaran 

I ASPEK KOGNITIF NILAI 
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Cilacap,     September 2012 

Mengetahui,      

Guru Penjasorkes      Peneliti 

 

 

Randi Oksuryana, S.Pd                       Arin Triyasari 

NIP..............................          6101408133 

 

 

 

 1. Lompat tinggi adalah seorang pelompat akan 

berusah melompat keatas dengan bertumpu 

pada kaki terkuat agar ia dapat melewati 

mistar dan mendarat dengan baik. 

2. Dalam modifikasi permainan lompat tali 

,pemain tidak boleh menyentuh mistar 

setinggi dada. 

3. Waktu melewati mistar posisi badan harus 

diputar. 

4. Seorang pemain harusnya menghormati 

keputusan seorang wasit. 

 

 

 

 

II ASPEK AFEKTIF 

1. Siswa mematuhi peraturan yang telah dibuat 

oleh guru. 

2. Siswa dapat bekerjasama dalam team 

3. Menghargai kinerja teman. 

4. Menerima kekalahan. 

5. Menerima kekalahan 

 

 

 

 

 

 

III ASPEK PSIKOMOTORIK  

 1. Teknik Awalan 

2. Teknik tolakan atau tumpuan 

3. Teknik sikap badan diatas mistar 

4. Teknik sikap mendarat 
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Lampiran 6 

CONTOH KUESIONER AHLI PENJAS 
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Lampiran 7 

CONTOH KUESIONER UNTUK SISWA 
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Lampiran 8 

 DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI SIDAKAYA 06 

CILACAP  

TAHUN PELAJARAN 20012/ 2013 

 

 

No. Nama Siswa NIS Jenis Kelamin 

1. Reandi Pratama Mileniyanto 2036 Laki-laki 

2. Ade Saputra 2053 Laki-laki 

3. Agung Wahono 2054 Laki-laki 

4. Akbar Ipo Galih P 2055 Laki-laki 

5. Aria Catur Nugraha 2057 Laki-laki 

6. Putra Ahmad Mujaddid H 2075 Laki-laki 

7. Ricky Riayanto 2075 Laki-laki 

8. Aji Bayu Laksana 2087 Laki-laki 

9. Fajril Alam Annaf’i 2092 Laki-laki 

10. Febi Awaliyah 2093 Perempuan 

11. Khauzza Diyya Maroshi 2096 Laki-laki 

12. Lutfi Anbiyatama 2098 Laki-laki 

13. Mardiyah Putri Pradani 2099 Perempuan 

14. Mariana Dwi Rosita 2100 Perempuan 

15. Mochammad Hanif Hauzan 2101 Laki-laki 

16. Prisilia Hananda R 2105 Perempuan 



 
 

106 
 

17. Putrinanda Denisa Azhary 2107 Perempuan 

18. Rahmadan Dwi Pradito 2108 Laki-laki 

19. Restu Dimas Prasetyo 2109 Laki-laki 

20. Risha Puspita Anggraeni 2110 Perempuan 

21. Risqi Imam Ashiddiqi 2111 Laki-laki 

22. Shiva Salsabila Amadea 2112 Perempuan 

23. Vieri Agus Setiadi 2113 Laki-laki 

24. Vigo Dewandra Hendratmoko 2114 Laki-laki 

25. Vindi Kurniawati 2115 Perempuan 

26. Widya Putri 2117 Perempuan 

27. Yayang Niza Amara 2118 Perempuan 

28. Yumna Laksa Ruwanda 2119 Laki-laki 

29. Karunia Dwi R 2120 Permpuan 
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar  1. Peneliti mengabsen siswa 

 

Gambar 2. Siswa diberi penjelasan tentang materi yang akan diajarkan 
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Gambar 3. Peneliti memberi contoh lompat tinggi gaya straddle 

 

 

Gambar 4. Siswa melakukan gerakan awalan lompat tinggi gaya straddle 
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Gambar 5. Siswa melakukan gerakan tolakan lompat tinggi gaya stradlle 

 

 

Gambar 6. Siswa melakukan gerakan melayang lompat tinggi gaya straddle 
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Gambar 7. Siswa melakukan gerakan mendarat lompat tinggi gaya straddle 

 
Gambar 8. Siswa melakukan permainan lompat tali 
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Gambar 9. Peneliti membagikan kuesioner untuk siswa 

 


