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ABSTRAK 
 

Aristya Edi Wicaksono. 2013. Penerapan Bermain Katak Berburu Untuk 
Meningkatkan Hasil  Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok Pada Siswa Kelas IV 
SDN Ngemplak Simongan 02 Semarang Tahun 2013. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Rumini, S. Pd. M. Pd dan Drs. 
Kriswantoro, M. Pd. 
Kata Kunci :   Meningkatkan hasil belajar, lompat jauh, penerapan bermain katak  

berburu. 
 
       Lompat Jauh merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan jasmani yang 
wajib diberikan kapada siswa mulai dari Sekolah Dasar, namun karena metode 
pembelajaran dan latihan yang kurang tepat menyebabkan siswa kelas IV SDN 
Ngemplak Simongan 02 Semarang mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
Lompat Jauh Gaya Jongkok, hal ini terbukti dari hasil pembelajaran ada 24 siswa 
dari 32 siswa yang mendapat nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan penerapan bermain katak 
berburu dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada saat 
melakukan awalan dan tolakan pada siswa kelas IV SDN Ngemplak Simongan 
02 Semarang 2013 ? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 
belajar lompat jauh gaya jongkok pada Siswa Kelas IV SDN Ngemplak Simongan 
02 Semarang dengan penerapan bermainan katak berburu. 
       Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV  SDN Ngemplak Simongan 02 
Semarang berjumlah 32 siswa dengan objek penelitian meningkatkan hasil 
belajar lompat jauh gaya jongkok. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi dan observasi melalui penilaian hasil belajar dari aspek kognitif, 
aspek psikomotor dan aspek afektif dalam unjuk kerja lompat jauh.Teknik analisis 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif (nilai hasil belajar 
siswa) yang dapat dianalisis secara deskriptif dan  data kualitatif. 
       Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  melalui  penerapan  model 
pembelajaran permainan katak berburu dapat meningkatkan hasil belajar gerak 
dasar lompat jauh gaya jongkok dari siklus I ke siklus II. Hasil belajar lompat jauh 
gaya jongkok pada siklus I dalam kategori tuntas adalah 59,37% atau 19  siswa 
dan yang belum tuntas ada 13 anak atau 40,63%. Pada siklus II terjadi 
peningkatan prosentase hasil belajar siswa dalam kategori tuntas sebesar 
84,37% atau 27 siswa dan yang belum tuntas 5 anak atau 15,63%. 
       Simpulan penelitian ini adalah penerapan permainan katak berburu dapat 
meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas IV  SDN 
Ngemplak Simongan 02 Semarang. Saran yang diberikan kepada guru yaitu 
guru penjasorkes SD menjalankan tugas secara profesional dan menerapkan 
berbagai inovasi pembelajaran secara variatif, memberikan alat bantu media 
pembelajaran yang sederhana, efisien, efektif dan memberikan motivasi siswa 
didiknya. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

MOTTO 

“Bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa kepada Allah, 

dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan 

bermusuhan.” (Al-Maidah:2) 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan bahwa, 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

       Mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah salah 

satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar, mata pelajaran ini sangat 

berguna untuk membentuk sehat jasmani. Jasmani yang sehat adalah modal 

utama untuk menjalankan segala aktivitas dan kegiatan, karena di dalam jasmani 

yang sehat terdapat rohani yang sehat pula. Pada hakekatnya Pendidikan 

Jasmani direncanakan secara sistematis bertujuan untuk meningkatkan individu 

secara organik, neuromoskular, perseptual, kognitif, sosial dan emosional. 

       Akan tetapi salah satu permasalahan kurang berkembangnya proses 

pembelajaran penjasorkes di sekolah adalah terbatasnya sarana dan prasarana 

pembelajaran yang tersedia disekolah,baik terbatas secara kuantitas maupun 

kualitasnya. Permasalahan tersebut semakin mendalam dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap proses pembelajaran penjasorkes, karena kurang didukung 
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oleh tingkat kemampuan , kreatifitas dan inovasi guru penjas selaku pelaksana 

khususnya dalam pengembangan model pembelajaran. 

       Atletik merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan jasmani yang wajib 

diberikan kapada para siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat 

sekolah lanjutan atas, sesuai dengan SK Mendikbud No. 0413/U/87. Atletik dapat 

meningkatkan kualitas fisik siswa sehingga lebih bugar, karena itu atletik sering 

pula dijadikan sebagai kegiatan pembuka atau penutup pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah dasar. Atletik dapat menyalurkan unsur kegembiraan dan 

sifat-sifat tertentu, seperti kegigihan, semangat berlomba, dan lain-lain. 

       Lompat jauh adalah salah satu nomor lompat dari cabang atletik. Melalui 

pembelajaran lompat jauh, diharapkan siswa lebih senang, semangat, 

mempunyai sikap disiplin dan percaya diri. Agar pembelajaran Penjas khususnya 

materi gerak dasar lompat jauh dapat berhasil, maka harus diciptakan lingkungan 

yang kondusif diantaranya dengan cara memodifikasi alat dan menciptakan 

metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari karakteristik 

anak, dunia anak adalah dunia bermain. Siswa SD/MI yang masih tergolong 

anak-anak bentuk aktivitasnya cenderung berupa permainan. Seperti pada saat 

jam istirahat mereka sangat antusias untuk melakukan bermacam-macam bentuk 

permainan. Kesulitan siswa dalam melakukan praktik lompat jauh dapat 

dibuktikan dari hasil belajar tes praktik lompat jauh gaya jongkok pada siswa 

kelas IV SDN Ngemplak Simongan 02 Semarang yang kurang memuaskan, 24 

siswa dari 32 siswa atau lebih dari 50% yang mendapat nilai dibawah KKM ( 

Kriteria Ketuntasan Minimal ) yaitu 75. Guru merasa dalam memberikan metode 

pembelajaran yang kurang tepat dan menggunakan alat bantu dalam 

pembelajaran juga kurang maksimal sehingga membuat siswa kurang tertarik 



3 
 

 
 

dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Upaya meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok menjadi tantangan guru untuk berfikir 

dan menciptakan ide. 

       Berdasarkan pemikiran tersebut akhirnya peneliti mencoba dan mengadakan 

penelitian ini dengan judul Penerapan Bermain Katak Berburu untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok pada Siswa Kelas IV 

SDN Ngemplak Simongan 02 Semarang Tahun 2013. 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Pelajaran Penjasorkes adalah pelajaran yang sangat disenangi oleh siswa 

akan tetapi berbeda halnya dengan pembelajaran Lompat Jauh. Siswa sangat 

kesulitan dan  tidak mau melakukannya dan apabila diajarkan siswa kurang 

berminat dengan alasan pembelajaran tidak menarik. Oleh sebab itu, dicarilah 

teknik atau model serta media penerapan bermain katak berburu untuk 

meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas IV SDN 

Ngemplak Simongan 02 Semarang Tahun 2013. 

1.3 Rumusan Masalah  

       Berdasarkan  latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut, apakah dengan penerapan bermain katak berburu dapat 

meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas IV SDN 

Ngemplak Simongan 02 Semarang Tahun 2013 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah melalui penerapan 

bermain katak berburu untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 

jongkok pada siswa kelas IV SDN Ngemplak Simongan 02 Semarang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

       Penelitian Tindakan Kelas mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan ini memberikan manfaat yaitu sebagai berikut : 

1.5.1 Bagi Guru 

1.5.1.1 Untuk meningkatkan kreatifitas guru disekolah dalam membuat dan 

mengembangkan media pembelajaran 

1.5.1.2 Mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, 

menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena 

strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam 

pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. 

1.5.1.3 Untuk meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan tugasnya secara 

profesional.  

1.5.2 Bagi Siswa 

1.5.2.1 Dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar lompat jauh, serta 

mendukung pencapaian  gerak dasar lompat jauh. 

1.5.2.2 Perbaikan masalah yang ditemukan pada proses lompat jauh. 

1.5.2.3 Peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan lompat jauh. 

1.5.2.4 Memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, 

kenyamanan, kesenangan dalam diri peserta didik untuk mengikuti 

proses pembelajaran di kelas.  

1.5.3 Bagi sekolah 

1.5.3.1 Sebagai bahan masukan dalam mengelola Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

1.5.3.2 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

1.5.3.3 Memberikan nilai tambah yang positif bagi sekolah 
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1.5.3.4 Menjadi alat evaluator dari program dan kebijakan pengelolaan sekolah 

yang sudah berjalan. 

1.6 Pemecahan Masalah  

       Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan membuat 

paket pembelajaran lompat jauh dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat 

menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 

       Peningkatan Hasil Belajar Lompat Jauh gaya jongkok pada siswa kelas IV 

SD Negeri Ngemplak Simongan 02 Semarang, dilakukan dengan meningkatkan 

keterampilan gerak dasar lompat jauh dalam pembelajaran penjasorkes dengan 

penerapan bermain katak berburu. Keterampilan  gerak dasar itu dapat dibagi 

menjadi beberapa kategori yaitu lokomotor, non lokomotor dan manipulasi gerak. 

Gerak dasar lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dari suatu tempat ke 

tempat yang lain, seperti  jalan, lari, lompat dan sebagainya. Sedangkan gerak 

non lokomotor  yaitu gerak yang dilakukan ditempat. Seperti membungkuk, 

meliuk, membalik dan sebagainya. Sementara gerak dasar manipulasi 

merupakan gerak untuk bertindak melakukan sesuatu bentuk  gerak dari anggota 

badannya secara lebih terampil. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

       Untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, maka pada bab ini akan 

dikemukakan teori-teori yang terkait yaitu : (1) Pengertian Belajar, (2) Hasil 

Belajar, (3) Pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar, (4) Pembelajaran 

Atletik di Sekolah Dasar, (5) Pembelajaran Lompat Jauh, (6) Pembelajaran 

Lompat Jauh dengan Menggunakan Alat Bantu Pembelajaran, (7) Pembelajaran 

PAIKEM, (8) Metode Pembelajaran Lompat Jauh  Dengan Penerapan Bermain 

Katak Berburu, (9) Karakteristik Siswa SD. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

       Belajar merupakan sebuah proses dari yang belum bisa menjadi bisa dari 

yang belum tahu menjadi tahu, sehingga adanya pengalaman dalam proses 

belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya ( Drs. 

Slameto, 2010:2 ). Intinya pada  proses belajar dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan atau kompetensi pribadi. Sehingga akan terjadi perubahan dalam 

hal pola pikir dan tindakan karena pengalaman yang dimilikinya. Terhadap 

masalah belajar, R Gagne memberikan 2 definisi yaitu : (1) Belajar ialah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan 

dan tingkah laku, (2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang diperoleh dari intruksi. Menurut kamus besar bahasa indonesia arti Belajar 

adalah(1) berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu,(2) berlatih, (3) 
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perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan pengalaman. Belajar 

merupakan suatu  efektifitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam  pengetahuan , 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Belajar merupakan proses dimana 

organisme mengubah prilaku dimana hasil dari pengalaman. 

      Dari penjelasan tentang pengertian belajar tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu keinginan dan usaha dari individu untuk 

mendapatkan perubahan sesuai yang diinginkan menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

2.1.2 Hasil Belajar 

       Menurut Ani ( 2007:5 ) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang di 

peroleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar siswa 

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

psikomotor (Sudji,2010:2). Perubahan sebagai proses hasil belajar dapat 

ditunjukkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan individu 

belajar. Sudji mengklasifikasikan hasil belajar dalam tiga domain, yaitu: 

2.1.2.1 Domain kognitif yaitu domain yang mencakup pengetahuan dan 

pengembangan skill intelektual, termasuk mengidentifikasi fakta-fakta 

spesifik, pola prosedur, dan konsep yang mengembangkan kemampuan 

intelektual 

2.1.2.2 Domain efaktif yaitu domain yang mencakup sikap emosional, perasaan, 

nilai , apresiasi, antusiasme, motivasi, dan prilaku 

2.1.2.3 Domain psikomotor yaitu domain yang mencakup gerakan fisik, 

koordinasi, dan penggunaan skill motorik. 
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       Hasil belajar dalam penelitian ini adalah perubahan yang mencakup aspek 

kognitif,  afektif, dan psikomotor yang dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

melakukan lompat jauh  serta perilaku siswa dalam proses pembelajaran. 

2.1.3 Pembelajaran Penjasorkes di  Sekolah Dasar 

       Pendidikan dasar merupakan pendidikan wajib yang memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada para siswa. Salah satu tujuan pendidikan 

dasar bagi siswa adalah penggembangan sikap dan keterampilan dasar. Usaha 

untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan jasmani di 

sekolah dasar. 

       Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani. 

Tujuan yang ingin dicapai bersifat menyeluruh mencakup domain psikomotor, 

kognitif dan afektif. Dengan kata lain melalui aktifitas jasmani anak diarahkan 

untuk belajar, sehingga terjadi perubahan perilaku tidak saja mencakup aspek 

fisikal tetapi juga intelektual, emosional, sosial dan moral. 

       Pendidikan jasmani khususnya di tingkat pendidikan jasmani dasar memiliki 

kekhasan dan kekhususan. Hal itu ditekankan pada tujuan yang hendak dicapai 

dalam akhir kegiatan pembelajaran. Pendidikan jasmani ditingkat pendidikan 

dasar adalah bagaimana kita mengajarkan pendidikan jasmani kepada siswa 

atau bagaimana anak didik mempelajari dengan mudah dan efektif. Dalam 

proses pembelajaran pendidikan jasmani, sekalipun ditingkat dasar, guru 

diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, tehnik dan strategi 

permainan atau olahraga, internalisasi nilai ( sportivitas, jujur, kerjasama ) dan 

pembiasaan pola hidup sehat. 

       Stuktur dan kurikulum pendidikan jasmani di Sekolah dasar yang ada 

sekarang terdiri keterampilan tehnik dasar olahraga. Ini akan dapat dikuasai bila 
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sebelumnya dikuasai keterampilan gerak dasar. Keterampilan  gerak dasar itu 

dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu lokomotor, non lokomotor dan 

manipulasi gerak. Gerak dasar lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dari 

suatu tempat ke tempat yang lain, seperti  jalan, lari, lompat dan sebagainya. 

Sedangkan gerak non lokomotor  yaitu gerak yang dilakukan ditempat. Seperti 

membungkuk, meliuk, membalik dan sebagainya. Sementara gerak dasar 

manipulasi merupakan gerak untuk bertindak melakukan sesuatu bentuk  gerak 

dari anggota badannya secara lebih terampil, seperti menendang, melempar 

menangkap dan sebagainya. 

2.1.4 Pembelajaran Atletik di Sekolah Dasar 

       Atletik dapat menjadi salah satu kegiatan yang digemari dalam pendidikan 

jasmani di sekolah dasar sesuai dengan ciri perkembangannya, siswa di sekolah 

dasar pada dasarnya sudah terampil melakukan unsur gerakan kegiatan atletik. 

Atletik dapat meningkatkan kualitas fisik siswa sehingga lebih bugar. Karena itu 

atletik sering pula dijadikan sebagai kegiatan pembuka atau penutup satuan ajar 

pendidikan jasmani di sekolah dasar. 

       Namun tidak jarang, atletik menjadi bagian yang membosankan. Untuk 

mengatasinya diperlukan kemasan baru dalam bentuk kegiatan menarik dan 

menyenangkan. Guru harus berusaha seoptimal mungkin dalam merancang 

tugas gerak yang menggembirakan. Tanpa itu mustahil mutu pengajaran atletik 

akan meningkat. Bahkan, akan tumbuh sikap tidak senang pada anak-anak 

terhadap kegiatan atletik. 

       Dalam pelaksanaan pembelajaran atletik, kita dapat memanfaatkan alat-alat 

sederhana yang dapat disediakan dilingkungan sekolah, dan guru dapat 

mengajar atletik dalam suasana yang lebih menarik bagi anak. Kreativitas guru 
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sangat diperlukan untuk melahirkan ide gerak yang mudah dilaksanakan oleh 

siswa. Yang teramat penting dari semua itu adalah faktor kegembiraan pada 

anak yang ditimbulkan dari kegiatan atletik, sehingga anak akan tetap tertarik 

dan mulai menyukai atletik. Untuk mewujudkan suasana yang mengembirakan 

diperlukan pengembangan atletik yang bernuansa permainan. 

2.1.5 Pembelajaran Lompat Jauh 

       Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat  dalam cabang olahraga 

atletik. Lompat jauh ini adalah olahraga yang menggabungkan kecepatan 

(speed), kekuatan (stenght), kelenturan (flexibility), daya tahan (endurance), dan 

ketepatan (accuration) dalam upaya untuk memperoleh jarak lompatan sejauh-

jauhnya. Para peneliti membuktikan bahwa suatu prestasi atletik lompat jauh 

bergantung pada kecepatan daripada awalan atau ancang-ancang. Oleh karena 

itu, di samping memiliki kemampuan sprint yang baik juga harus didukung 

dengan kemampuan dari tolakan kaki atau tumpuan 

(http://www.moccasport.co.cc/2009/02/lompat-jauh.html) 

       Lompat jauh merupakan suatu bentuk gerakan melompat, melayang dan 

mendarat sejauh-jauhnya. Gerakan-gerakan  dalam lompat jauh tersebut harus 

dilakukan secara baik dan harmonis tidak diputus-putus pelaksanaannya agar 

diperoleh lompatan sejauh-jauhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Aip 

Syarifuddin (1992: 90) “Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat 

mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan 

selama mungkin di udara (melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat dan 

dengan jalan melalui tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-

jauhnya”. Dalam lompat jauh, ada beberapa gaya yang biasa diperagakan para 

pelompat, di antaranya gaya jongkok, gaya menggantung atau gaya lenting, dan 

http://www.moccasport.co.cc/2009/02/lompat-jauh.html
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gaya jalan di udara. Seperti yang dikatakan oleh Engkos Kosasih (1993: 84) ada 

beberapa macam gaya lompat jauh di antaranya : 

2.1.5.1 Lompat jauh gaya jongkok ( tuck ). 

2.1.5.2 Lompat jauh gaya berjalan diudara ( walking in the air ). 

2.1.5.3 Lompat jauh gaya Mengantung/melenting ( schnapper ). 

       Dalam hal melakukan teknik lompat jauh, seperti awalan, menumpu, 

melayang, dan mendarat, ketiga gaya ini pada prinsipnya sama saja. Namun, 

perbedaan dari ketiga gaya ini dapat dilihat dari kondisi sikap tubuh pelompat 

pada saat melayang di udara. 

       Dibandingkan dengan gaya lompat jauh yang lain, lompat jauh gaya jongkok 

dianggap mudah dipelajari. “Lompat  jauh  gaya  jongkok  merupakan  gaya    

yang  paling mudah dilakukan terutama bagi anak-anak sekolah dan gaya yang 

paling mudah untuk dipelajari” Aip Syarifuddin, (1992: 93). Lompat jauh gaya 

jongkok dianggap mudah karena tidak banyak gerakan yang harus dilakukan 

pada saat melayang di udara, jika dibandingkan dengan gaya lainnya.  

2.1.6 Gerak Dasar Lompat Jauh 

       Gerak dasar merupakan rangkuman metode yang dipergunakan dalam 

melakukan gerakan dalam suatu cabang olahraga. Gerak dasar juga merupakan 

suatu proses gerakan dan pembuktian dalam suatu cabang olahraga, atau 

dengan kata lain gerak dasar merupakan pelaksanaan suatu kegiatan secara 

efektif dan rasional yang memungkinkan suatu hasil  yang optimal dalam latihan 

atau praktek.  

       Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, gerak dasar lompat 

jauh terdiri empat tahapan yaitu awalan, tumpuan, melayang dan mendarat. 

Keempat tahapan tersebut harus dikuasai  dan harus  dilakukan dengan 
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harmonis dan tidak terputus-putus agar dapat mencapai prestasi yang optimal. 

Untuk lebih jelasnya keempat  gerak dasar  lompat jauh gaya jongkok dapat 

diuraikan secara singkat sebagai berikut:  

2.1.6.1 Teknik Awalan 

       Awalan atau ancang-ancang dilakukan untuk mendapat kecepatan yang 

tinggi pada waktu akan melompat. Awalan lompat jauh dilakukan dengan berlari 

secepat-cepatnya sebelum salah satu kaki menumpu pada balok tumpuan. 

Menurut Jes Jerver (2005: 34) bahwa “Maksud berlari sebelum melompat ini 

adalah untuk meningkatkan kecepatan horisontal secara maksimum tanpa 

menimbulkan hambatan sewaktu take off”. Jarak ancang-ancang tergantung 

kematangan dan kemampuan berakselerasi dengan kecepatannya. Teknik ini 

harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin dari jarak 40 – 45  m pada 

sebuah lintasan. 

2.1.6.2 Teknik Menumpu 

       Menumpu merupakan gerakan yang penting untuk menentukan hasil 

lompatan yang sempurrna. Dalam teknik ini pelompat melakukan tolakan pada 

papan tumpuan menggunakan kaki yang terkuat dengan mengubah kecepatan 

horizontal menjadi kecepatan vertikal. Jes Jerver (2009: 26) menyatakan, 

“Maksud  dari  take off  adalah merubah gerakan lari menjadi suatu lompatan, 

dengan melakukan lompatan tegak lurus, sambil mempertahankan kecepatan 

horisontal semaksimal  mungkin”. Lompatan dilakukan dengan mencondongkan 

badan ke depan membuat sudut lebih kurang 45  dan sambil mempertahankan 

kecepatan saat badan dalam posisi horisontal. Sewaktu menumpu, posisi badan 

tidak boleh terlalu condong. Tumpuan harus kuat, cepat, dan aktif. 

Keseimbangan badan juga harus diperhatikan agar tidak goyang. Gerakan 
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ayunan lengan sangat membantu menambah ketinggian serta menjaga 

keseimbangan badan. 

 

Gambar 1.2 Ilustrasi Tumpuan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

(Aip Syarifuddin, 1992:91) 

2.1.6.3 Teknik Melayang 

       Gerakan melayang dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Pada 

saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus terjaga. Ayunan 

kedua tangan bisa membantu keseimbangan. Teknik melayang dapat dilakukan 

dengan sikap jongkok atau sikap bergantung. Dalam sikap jongkok, saat 

menumpu, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, disusul oleh kaki 

tumpu. Kemudian sebelum mendarat, kedua kaki dibawa kearah depan. 

Sementara dalam sikap bergantung, kaki ayun dibiarkan tergantung lurus pada 

waktu menumpu. Tubuh diusahakan tegak, disusul oleh kaki tumpu dengan lutut 

ditekuk sambil pinggul didorong ke depan. Lalu, kedua lengan direntangkan ke 

atas. 

2.1.6.4 Teknik Mendarat 

       Dalam teknik ini, pelompat harus berupaya mendarat dengan sebaik 

mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada 

bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. 

Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan dua kaki. Yang 
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perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara 

bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan. Sehingga, badan tidak 

cenderung jatuh ke belakang yang bisa berakibat merugikan si pelompat itu 

sendiri. Menurut Munasifah (2008: 16) teknik pendaratan yang benar adalah 

sebagai berikut: Pada saat badan akan jatuh di pasir lakukan pendaratan 

sebagai berikut: (1) Pada waktu akan mendarat kedua kaki dibawa ke depan 

lurus dengan cara mengangkat paha ke atas, (2) Badan dibungkukkan ke depan, 

(3) Kedua tangan diayun ke depan, (4) Kedua tungkai bagian bawah diluruskan 

ke depan, (5) Mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu dan mengeper, dengan 

cara kedua lutut dibengkokkan (ditekuk), (6) Berat badan dibawa ke depan 

supaya tidak jatuh ke belakang, kepala ditundukkan, dan kedua tangan ke 

depan.  

 

Gambar 2.2  Ilustrasi Posisi Pendaratan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

(http://www.kawandnews.com/2011/09) 

 

2.1.7 Pembelajaran Lompat Jauh dengan Menggunakan Alat Bantu 

Pembelajaran 

       Membelajarkan lompat  jauh pada siswa sekolah dasar hendaknya 

disesuaikan dengan karakteristik siswa. Pada usia sekolah dasar pada umumnya 

cenderung lebih suka bentuk pembelajaran yang sifatnya menyenangkan atau 

menggembirakan. Nuansa gembira atau menyenangkan adalah faktor penting 

http://www.kawandnews.com/2011/09
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dalam pembelajaran pendidikan jasmani disekolah dasar. Untuk itu, dalam 

membelajarkan lompat jauh hendaknya berupa gerakan-gerakan yang 

menyenangkan atau dengan modifikasi alat bantu yang mengarah pada 

karakteristik gerakan lompat jauh. 

       Oleh karena itu, Salah satu faktor pendukung perencanaan proses 

pembelajaran yaitu media. Peranan Media dalam proses belajar mengajar 

menurut Gerlac dan Ely (1971 : 285) ditegaskan bahwa ada tiga keistimewaan 

yang dimiliki media Pembelajaran  yaitu : 

2.1.7.1 Media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan dan 

menampilkan kembali suatu object atau kejadian. 

2.1.7.2 Media memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau 

kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan. 

2.1.7.3 Media mempunyai kemampuan-kemampuan untuk menampilkan 

sesuatu objek atau kejadian yang mengandung makna.  

       Pembelajaran PAIKEM 

2.1.8.1 Pengertian Pembelajaran PAIKEM  

       PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kritis/Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan. Paikem adalah proses pembelajaran yang dirancang 

agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun 

tetap menyenangkan. Menciptakan Lingkungan Belajar yang kondusif/bermakna 

yang mampu memberikan siswa keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk 

hidup. 

2.1.8.2 Prinsip Pembelajaran PAIKEM 

       Prinsip Pembelajaran PAIKEM adalah sebagai berikut : (1) Berpusat pada 

peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan, (2) Pembelajaran 
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terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara 

utuh, (3) Pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan 

individual setiap peserta didik, (4) Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan 

terus menerus menerapkan prinsip pembelajaran tuntas (mastery learning) 

sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan, (5) Pembelajaran dihadapkan 

pada situasi pemecahan masalah, sehingga peserta didik menjadi pembelajar 

yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, (6) 

Pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia sehingga 

memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta. 

2.1.8.3 Tujuan Pembelajaran PAIKEM 

       Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir 

kritis dan berpikir kreatif (critical dan creative thinking) 

2.1.8.4  Jenis – jenis Pembelajaran PAIKEM 

       Jenis-jenis PAIKEM antara lain : (1) Pembelajaran kontekstual / CTL, (2) 

Pembelajaran Terpadu / Tematik, IPA Terpadu, IPS Terpadu, (3) Pembelajaran 

berbasis TIK / ICT, (4) Pembelajaran Pengayaan dengan menggunakan berbagai 

strategi antara  lain dengan Lesson Study. 

2.1.8.5  Penerapan PAIKEM dalam pembelajaran lompat jauh 

Secara garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut: 

2.1.8.5.1 Siswa terlibat berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman 

kemampuan mereka dengan penekanan belajar melalui perbuatan. 

2.1.8.5.2 Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi siswa. 
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2.1.8.5.3 Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk cara belajar kelompok. 

2.1.8.5.4 Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

       Pembelajaran PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi 

selama kegiatan belajar mengajar. Pada saat yang sama, gambaran tersebut 

menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan 

tersebut. 

2.1.8 Metode Pembelajaran Lompat Jauh  Dengan Penerapan Bermain 

Katak Berburu 

       Menurut DR.S.Nasution “Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam suatu tugas atau pekerjaan agar dapat 

mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan”. Sedangkan menurut H. Abu 

Ahmad dkk (2005:52) metode adalah suatu pengetahuan tentang cara- cara 

mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Sedangkan 

menurut kamus besar bahasa indonesia metode adalah “cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

       Dengan bermain anak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya, anak-anak akan lebih senang dan menjadikan si anak lebih aktif. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mayke (dalam Sudono, 2000:3) “ belajar 

dengan bermain akan memberi kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, 

mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi serta mempraktekkannya. 
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       Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa metode bermain yang 

dimaksud adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan untuk 

menjelaskan konsep abstrak dalam Pendidikan Jasmani yang lebih 

menyenangkan dan agar siswa lebih paham dan lebih lama mengingat apa yang 

disampaikan. 

Berikut ini adalah model pembelajaran lompat jauh dengan penerapan 

permainan katak berburu dengan peraturan permainan sebagai berikut : 

2.1.8.1 siswa dibagi menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. 

2.1.8.2 setiap siswa harus melakukan tugas gerak yang sudah ditentukan 

didalam area permainan. 

2.1.8.3 siswa yang melakukan tugas gerak dengan benar akan mendapatkan 

kartu berwarna hijau sedangkan yang belum benar akan mendapat kartu 

berwarna merah.  

2.1.8.4 Kelompok yang mendapatkan kartu berwarna hujau yang terbanyak 

sebagai pemenang dalam permainan katak berburu. 

2.1.8.5 Cara melakukan permainan katak berburu adalah siswa melakukan 

gerakan dengan menggunakan awalan / tanpa awalan untuk melompati 

gawang aman kemudian berbalik arah dan melakukan tolakan dengan 

satu kaki yang terkuat kemudian melakukan pendaratan  dengan dua 

kaki didalam simpai. Dalam permainan ini siswa yang dapat melakukan 

semua gerakan dengan baik akan mendapatkan kartu berwarna hujau 

sedangkan siswa yang melakukan semua gerakan belum baik akan 

mendapatkan kartu yang berwarna merah. 
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Gambar 3.2 Model Pembelajaran Permainan Katak Berburu Siklus I 

 

Gambar 4.2 Model Pembelajaran Permainan Katak Berburu Siklus II 

Alat yang dipergunakan dalam permainan katak berburu ini adalah : (1) 

gawang aman, (2) cone, (3) bilah kayu, (4) peluit, (5) kartu hijau dan kartu 

merah, (6) simpai, (7) halaman / Lapangan. 

2.1.9 Karakteristik Siswa SD 

       Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah dasar harus 

mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak didiknya. Anak kelas III dan 
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IV kira-kira berumur diantara 9-10 tahun mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

Jasmani : (1) Perbaikan koordinasi dalam ketrampilan gerak, (2) Daya tahan 

berkembang, (3) Pertumbuhan tetap, (4) Koordinasi mata dan tangan baik, (5) 

Sikap tubuh yang tidak baik mungkin diperlihatkan, (6) Pembedaan jenis kelamin 

tidak menimbulkan konsekuensi yang besar, (7) Secara fisik anak putri mencapai 

kematangan lebih dahulu dari anak laki-laki, (8) Gigi tetap mulai tumbuh, (9) 

Perbedaan secara perorangan dapat dibedakan dengan nyata, (10) Kecelakaan 

cenderung memacu mobilitas. 

Mental : (1) Perhatian terhadap bentuk, berkembang dan akan berkembangnya 

masalah hasil atau keuntungan, (2) Kemampuan untuk mengeluarkan pendapat 

makin berkembang sebab makin bertambah pengalamanya, (3) Sifat berkhayal 

masih ada dan menyukai suara berirama dan gerak, (4) Senang meniru yang 

sesuai dengan idamannya, (5) Perhatian terhadap permainan yang diorganisasi 

berkembang, tetapi anak-anak belum menepati peraturan yang sebenarnya, (6) 

Sangat mengharapkan pujian dari orang dewasa, (7) Aktivitas yang 

menyenangkan bertambah, (8) Sangat menyenangi kegiatan kompetitif. 

Sosial : (1) Mudah terangsang, tetapi mudah juga terluka karena kritik, (2) suatu 

saat suka berbohong. 

Bentuk penyajian pembelajaran : bentuk permainan, sedikit senam si buyung, 

gerak dan lagu, lomba, meniru dan tugas. 

       Guru penjas perlu memahami karakteristik anak sekolah dasar yang memiliki 

kekhasan dalam bersikap yang diungkapkannya melalui bermain. Karakteristik 

inilah yang harus diangkat untuk menjembatani antara keinginan guru dan anak. 

Agar pesan tersampaikan, maka guru dapat menggunakan pendekatan 
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pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anak sekolah dasar. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar 

adalah pendekatan bermain, seperti dijelaskan oleh Djumaidir (2007: 11:31) 

“dunia anak lebih dekat dengan situasi permainan dari pada yang serius, didalam 

pembelajaran banyak disajikan variasi-variasi supaya tidak mudah jenuh sebab 

siswa kerap kali juga cepat bosan melaksanakan kegiatannya” 

2.2 Kerangka Berpikir 

       Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui bahwa dalam 

pembelajaran masih berpusat pada guru, yang menjadikan guru sebagai sumber 

utama dan siswa hanya bersifat pasif. Padahal dalam KTSP pembelajaran 

berorientasi pada siswa, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu 

melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah yang sesuai dengan konsep pembelajaran yang sesuai 

dengan konsep yang dipelajari.  

       Pendekatan pembelajaran merupakan suatu cara yang diterapkan seorang 

guru untuk memberikan materi pelajaran dengan cara-cara tertentu yang efektif 

agar materi pelajaran dapat diterima atau dikuasai dengan baik oleh siswa. 

Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, diantaranya dengan pendekatan bermain. Pendekatan 

bermain dapat diterapkan dalam semua cabang olahraga termasuk lompat jauh. 

       Pembelajaran lompat jauh dengan pendekatan bermain merupakan cara 

belajar, dimana tugas ajar yang diberikan disajikan dalam bentuk permainan. 

Dalam hal ini teknik-teknik lompat jauh  dipelajari melalui bentuk permainan. 

Permainan lompat jauh dikonsep oleh guru. Konsep permainan lompat jauh 
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dapat menggunakan alat atau tanpa alat yang mengarah pada pola gerakan 

lompat jauh. 

       Maksud dan tujuan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dengan 

pendekatan bermain adalah untuk memenuhi hasrat gerak anak, dapat 

menimbulkan rasa senang dan gembira, meningkatkan hasil belajar dan 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Disamping itu juga, melalui permainan 

siswa dituntut memiliki inisiatif dan kretifitas, sehingga hal ini akan merangsang 

kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang terjadi dalam permainan, 

dapat meningkatkan penguasaan teknik lompat jauh. Dengan menguasai teknik 

lompat jauh dengan benar maka  hasil belajar siswa meningkat. 

       Berdasarkan dari pemikiran peneliti dan penerapan bermain tersebut 

menunjukkan bahwa, proses pembelajaran melalui penerapan bermain katak 

berburu dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa 

kelas IV SD Negeri Ngemplak Simongan 02 Semarang. 

2.3 Hipotesis Tindakan 

       Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas, hipotesis penelitian ini 

adalah melalui penerapan bermain katak berburu dapat meningkatkan hasil 

belajar lompat jauh  gaya jongkok pada siswa kelas IV SDN Ngemplak Simongan 

02 Kota Semarang Tahun 2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

       Subyek penelitian pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV 

sebanyak 32 yang terdiri 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Alasan 

penggunaan siswa kelas IV adalah menurut kurikulum pembelajaran di Sekolah 

Dasar, khususnya adalah dalam kompetensi dasar dalam gerak dasar lompat 

jauh. 

3.2 Obyek Penelitian 

       Obyek penelitian adalah apa saja yang menjadi obyek dari Penelitian 

Tindakan Kelas ini. Adapun yang menjadi obyek Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah pembelajaran pada lingkup penjasorkes khususnya dalam kompetensi 

dasar lompat jauh gaya jongkok dan untuk meningkatkan hasil belajar. 

3.3 Waktu Penelitian 

       Waktu Penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap rangkaian kegiatan 

pembelajaran, yaitu : 

3.3.1 Siklus I pada tanggal 2 Mei dan 16 Mei 2013. 

3.3.2 Siklus II pada tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2013. 

3.4 Lokasi Penelitian 

       Penelitian PTK ini bertempat di SDN Ngemplak Simongan 02  Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang pada siswa kelas IV Semesrer II Tahun 

Pelajaran 2012 - 2013. Sekolah tersebut terletak di jalan Gedung Batu Tengah II 

/ 12 Semarang. 
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3.5 Perencanaan Tindakan per Siklus 

       Rencana Tindakan yang akan dilakukan pada Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah dengan metode observasi teman sejawat, metode evaluasi atau tes serta 

dokumentasi yang berupa dokumen dan foto.  

3.5.1 Langkah-langkah PTK 

Langkah-langkah PTK adalah sebagai berikut :   

3.5.1.1 Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun rencana pembelajaran yang terdiri dari :  

3.5.1.1.1 Menetapkan observer dan membangun kesepahaman antara peneliti 

dengan observer tentang konsep dan pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas, topik yang di angkat dalam proses pembelajaran 

serta penentuan waktu pelaksanaan kegiatan PTK. 

3.5.1.1.2 Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar 

yang akan disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran penjas  

3.5.1.1.3 Membuat rencana perencanaan  pembelajaran (RPP) dengan 

mengacu pada silabus.  

3.5.1.1.4 Menyusun instrumen yang digunakan dalam siklus PTK.  

3.5.1.1.5 Menyiapkan alat bantu pembelajaran yang diperlukan untuk 

membantu pengajaran.  

3.5.1.1.6 Menyusun alat evaluasi pembelajaran.  

3.5.1.1.7 Menyiapkan permainan untuk mengarah ke gerak dasar dalam lompat 

jauh gaya jongkok. 

3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

       Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan skenario pembelajaran 

yang telah direncanakan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan 
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adalah melaksanakan proses pembelajaran di lapangan dengan langkah-langkah 

kegiatan sebagai berikut :  

3.5.1.2.1 Guru atau peneliti menyusun bentuk gerakan dan permainan katak 

berburu dengan alat  bantu pembelajaran  untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

3.5.1.2.2 Guru atau peneliti menyiapkan media yang diperlukan dalam 

pembelajaran yang akan digunakan. 

3.5.1.3 Observasi 

       Kegiatan observasi dilakukan bersama dengan kegiatan pelaksanaan 

tindakan. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap penerapan  metode  

pembelajaran yang berhubungan dengan kinerja guru dalam menggunakan 

media penerapan bermain katak berburu serta kinerja siswa dalam mengikuti 

proses kegiatan pembelajaran. 

3.5.1.4 Refleksi 

       Dilakukan dengan menganalisis hasil observasi dan interpretasi sehingga 

diperoleh kesimpulan apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu 

dipertahankan. Tahap ini mengemukakan hasil penemuan dari pelaksanaan 

tindakan I yang memerlukan perbaikan pada siklus berikutnya. Berikut adalah 

bagan / desain penelitian : 

         

Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Refleksi

Refleksi

Kesimpulan

DESAIN PENELITIAN

 

Gambar 5.3 Bagan Desain Penelitian Sumber. Suharsimi Arikunto. 2008. 16 
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3.5.2 Tahap Penelitian Siklus 1 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung 

sebelumnya penulis melakukan beberapa hal antara lain : 

3.5.2.1 Guru mengabsen dan mengecek  kehadiran siswa  

3.5.2.2 Guru memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

3.5.2.3 Guru menjelaskan tahap-tahap gerakan dan permainan katak berburu  

3.5.2.4 Guru menjelaskan metode permainan katak berburu dengan 

menggunakan media alat bantu “simpai, gawang aman dll” 

3.5.2.5 Melakukan praktik aspek-aspek yang telah diberikan oleh guru. 

3.5.2.6 Guru menyiapkan 4 gawang aman dengan ketinggian 25cm terbuat dari 

plastik dan 6 simpai disusun dan dibentuk memanjang atau disesuaikan 

dengan luas  lapangan/halaman. 

3.5.2.7 Evaluasi :  

3.5.2.7.1 Siswa melakukan tes perbuatan dengan melakukan gerakan lompat 

yang benar untuk mengetahui sejauh mana siswa dalam menerima 

pelajaran, 

3.5.2.7.2 Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil belajar 

pembelajaran,  

3.5.2.7.3 Guru melakukan tes untuk melihat pemahaman siswa. 

3.5.2.8 Penutup : Guru menyiapkan siswa dan menutup pelajaran dengan 

pendinginan dilanjutkan berdoa sebagai penutup pelajaran. 

3.5.2.9 Pengamatan (  observasing ) 

       Pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, hasil 

belajar siswa yang meliputi kemampuan siswa dalam melakukan olahraga lompat 

jauh dengan menggunakan metode bermain katak berburu. 
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3.5.2.10 Refleksi ( reflecting ) 

       Refleksi digunakan pada akhir proses belajar mengajar berlangsung, untuk 

mengetahui hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian 

hasil dari refleksi pada siklus pertama merupakan acuan bagi peneliti (tim) untuk 

melakukan apakah hasil belajar menunjukkan peningkatan sesuai penetapan 

dari KKM, indikator, bila belum maka akan dilanjutkan siklus berikutnya. 

3.5.3 Tahap penelitian Siklus 2 

       Pada tahap penelitian siklus 2 ini pelaksanaannya tidak jauh berbeda 

dengan tahap siklus yang sebelumnya akan tetapi ada beberapa hal yang perlu 

ditingkatkan dalam tahap siklus 2 ini antara lain : 

3.5.3.1 Guru mengabsen dan mengecek  kehadiran siswa sesuai dengan 

pembagian  kelompok. 

3.5.3.2 Guru memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran lanjutan. 

3.5.3.3 Guru menjelaskan tahap-tahap metode permainan katak berburu 

dengan modifikasi peningkatan dari yang sebelumnya. 

3.5.3.4 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan sendiri 

dan kelompok perlombaan. 

3.5.3.5 Guru menyiapkan 6 gawang aman dengan ketinggian 25cm terbuat dari 

plastik dan 8 simpai yang disusun dan dibentuk disesuaikan dengan 

luas lapangan/halaman sekolah. 

3.5.3.6 Guru memberikan penjelasan cara bermain, kemudian memberikan aba-

aba dengan meniup peluit yang menandai bahwa dua siswa yang 

barisnya paling depan berlari melompati gawang lalu memutar kemudian 

melompat dan mendarat di dalam simpai dengan dua kaki sampai 

selesai. Begitu seterusnya sampai siswa terakhir dalam kelompoknya. 
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3.5.3.7 Guru memberikan kartu hijau atau merah pada setiap siswa yang sudah 

menyelesaikan tugasnya. Setelah dua kelompok selesai berlari dan 

melompati gawang dan simpai maka guru menghitung jumlah kartu yang 

mereka dapat. Berapa kartu merah dan berapa kartu hijau. 

3.5.3.8 Guru memberikan kesimpulan bagi kelompok yang mendapat kartu hijau 

lebih banyak dinyatakan menang. Kartu merah diberikan untuk siswa 

yang teknik melompatnya masih salah. Kartu hijau diberikan pada siswa 

yang melakukan teknik lompatan dengan benar. 

3.5.3.9 Evaluasi :  

3.5.3.9.1 Siswa melakukan tes perbuatan dengan melakukan gerakan lompat 

yang benar untuk mengetahui sejauh mana siswa dalam menerima 

materi pelajaran. 

3.5.3.9.2 Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3.5.3.9.3 Guru melakukan tes untuk melihat pemahaman siswa. 

3.5.3.10 Penutup : Guru menyiapkan siswa dan menutup pelajaran dengan 

pendinginan dilanjutkan berdoa sebagai penutup pelajaran. 

3.5.3.11 Pengamatan ( observasing ) 

       Pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, guru 

dan observer mengamati hasil belajar siswa yang meliputi kemampuan siswa 

dalam melakukan gerak dasar  lompat jauh dengan menggunakan metode 

permainan katak berburu. 

3.5.3.11 Refleksi ( reflecting ) 

       Refleksi digunakan pada akhir proses belajar mengajar berlangsung, untuk 

mengetahui hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian 

hasil dari refleksi pada siklus pertama merupakan acuan bagi peneliti untuk 
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menentukan apakah hasil belajar menunjukkan peningkatan 75 % dari jumlah 

siswa kelas yang bersangkutan sesuai penetapan dari KKM, indikator, bila belum 

maka akan dilanjutkan siklus berikutnya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: 

3.6.1. Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data nama siswa kelas IV SD 

Negeri Ngemplak Simongan 02 Semarang Tahun 2013. 

3.6.2. Observasi (pengamatan), yaitu untuk memperoleh data keterampilan 

proses siswa yang berupa lembar observasi (pengamatan). Lembar 

observasi digunakan untuk mengungkap keterampilan proses siswa yang 

meliputi  aspek kognitif,aspek psikomotor dan aspek afektif. 

3.7 Instrumen Pengumpulan Data 

       Instrumen Pengumpulan Data dalam penelitian ini data diperoleh dari 

kegiatan proses belajar mengajar di lapangan dan hasil penilaian. Data penelitian 

dikumpulkan dan disusun melalui teknik pengumpulan data meliputi: sumber 

data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang digunakan.  

Secara terperinci teknik dan instrumen pengumpulan data pada penelitian dapat 

didiskripsikan dalam tabel berikut : 

Tabel 1.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

No Jenis Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen 

1 Aktivitas 

belajar  

lompat jauh 

Unjuk kerja ketangkasan 

lompat jauh 

Serangkaian gerakan 

ketangkasan lompat jauh 

Unjuk kerja kemampuan 

lompat jauh melalui 

penerapan permainan 

Pedoman observasi pelaksanaan 

kemampuan gerak dasar lompat 

jauh (sesuai rubrik penilaian unjuk 
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katak berburu kerja praktik pada RPP) 

2 Hasil belajar  

lompat jauh 

Afektif Skala sikap melalui observasi 

lapangan (sesuai dengan rubrik 

penilaian aspek afektif pada RPP) 

 Kognitif Soal tes (sesuai dengan rubrik  

penilaian aspek kognitif pada 

RPP) 

 Psikomotorik Unjuk kerja praktik yang meliputi  

kemampuan gerak dasar dan 

ketangkasan lompat jauh (sesuai 

dengan rubrik penilaan aspek 

psikomotorik pada RPP) 

       Untuk melihat sejauh mana aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar-

mengajar dari proses pembelajaran lompat jauh pada siswa kelas IV SDN 

Ngemplak Simongan 02 Semarang Tahun 2013 dapat dilihat dari pencapaian 

hasil pembelajaran yang sudah ditentukan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Aktivitas 

Guru dan Siswa. 

Kriteria Nilai Penafsiran 

Baik Sekali 86-100 Aktivitas Belajar Baik Sekali 

Baik  71-85 Aktivitas Belajar Baik 

Cukup  56-70 Aktivitas Belajar Cukup 

Kurang 41-55 Aktivitas Belajar Kurang 

Sangat Kurang < 40 Aktivitas Belajar Sangat Kurang 

 
(Sumber Depdiknas 2002:4) 
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3.8 Analisis 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 rata – rata, 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, motivasi belajar 

dan sejenisnya, dapat dinilai secara kualitatif (Suharsimi Arikunto, Suhardjono 

dan Supardi, 2009:131).  

       Untuk mengetahui keefektifan 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 respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas guru 

dan siswa selama proses pembelajaran. 

3.8.1. Penilaian Lembar Observasi  

       Observasi adalah instrument untuk mengadakan pengamatan terhadap 

aktivitas dan kreatifitas peserta didik dalam pembelajaran, baik di kelas maupun 

di luar kelas (H.E.Mulyasa, 2009:69).  

Tabel 3.3 Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka pelajaran      

2. Keterampilan menjelaskan pelajaran      



32 
 

 
 

3. Keterampilan mengelola kelas      

4. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun      

5. Keterampilan memberi motivasi      

6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa      

7. Keterampilan membimbing/mengarahkan siswa       

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif      

9. 
Keterampilan menggunakan media dan sumber 

pelajaran      

10. Keterampilan menutup pelajaran      

Jumlah Skor Tiap Butir      

Total Skor 
Skor Perolehan X 100  = 

Skor Maksimal 

 

Tabel 4.3 Lembar Observasi Aktifitas Siswa 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. 
Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan dari guru      

2. 
Siswa memperhatikan peragaan yang 

diberikan oleh guru      

3. 
Siswa melaksanakan perintah dari guru 

dengan baik      

4. 
Siswa mempraktikkan gerak dasar lompat 

jauh dengan baik      

5. 
Respon siswa terhadap materi pelajaran 

yang diberikan olah guru      

6. 
Kemampuan interaksi siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa lain      

7. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran      
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8. 
Siswa mampu menggunakan media 

pembelajaran dengan baik      

8. Antusias siswa dalam mengikuti KBM       

10. Keaktifan siswa dalam pembelajaran      

Jumlah Skor Tiap Butir      

Total Skor 
Skor Perolehan X 100  = 

Skor Maksimal 

Keterangan : 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup  

Untuk menghitung jumlah presentase lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

menggunakan rumus: 

 

Dengan     

Dimana P = Presentase  

 P1= Pengamat 1  

 P2= Pengamat 2  

Dari hasil presentase tersebut, kemudian disesuaikan dengan Klasifikasi Tingkat 

dan Presentase untuk indikator aktivitas guru dan siswa. Dari data tersebut akan 

jelas beberapa persen kenaikan aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas 

siswa dalam mengikuti pelajaran melalui pembelajaran inovatif pada siklus I 

maupun pada siklus II. 

 

 

 

100
50

hanSkorPerole
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Tabel 5.3 Lembar Instrumen Penilaian Kognitif 

No Indikator Kognitif 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Siswa dapat menyebutkan gaya lompat jauh      

2. 
Siswa dapat menyebutkan gerak dasar 

dalam lompat jauh      

3. 
Siswa dapat menjelaskan gerak dasar 

dalam lompat jauh      

4. 
Siswa dapat menganalisa gerak dalam 

lompat jauh      

 Jumlah Skor Tiap Butir      

 Total Skor Skor Perolehan X 100  = 
Skor Maksimal 

 

Tabel 6.3 Lembar Instrumen Penilaian Psikomotor 

No Indikator Gerak 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Siswa dapat melakukan awalan      

a. Pandangan mata      

b. Posisi badan      

c. Koordinasi tangan dan kaki      

2. Siswa dapat melakukan tolakan dengan kaki      

a. Pandangan mata      

b. Ketepatan tolakan      

c. Menggunakan satu kaki      

d. Posisi badan      
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3. Siswa dapat melakukan gerakan melayang      

a. Pandangan mata      

b. Posisi badan      

4. Siswa dapat melakukan gerakan mendarat      

a. Pandangan mata      

b. Mendarat dengan dua kaki      

c. Posisi badan      

Jumlah Skor Tiap Butir      

Total Skor Skor Perolehan X 100  = 
Skor Maksimal 

 

Tabel 7.3 Lembar Instrumen Penilaian Afektif 

No Indikator Perilaku Berkarakter 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Disiplin      

2 Kesungguhan      

3 Semangat      

4 Sportif      

5 Percaya Diri      

No Indikator Ketrampilan Sosial 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Pendengar yang baik      

2 Berani bertanya      

3 Kerjasama kelompok      

 Jumlah Skor Tiap Butir      
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Total Skor Skor Perolehan X 100  = 

Skor Maksimal 

 

Keterangan : 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup 

Rumus yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Rumus menentukan hasil unjuk kerja aktifitas gerak siswa 

Nilai aktifitas gerak  =  Jumlah Nilai Perolehan   x  100 

     Jumlah Skor Maksimal 

2. Rumus untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 250) 

P = 
𝑁𝐾

𝑁
 x 100 % 

P  = Prosentase ketuntasan belajar 

Nk  = Jumlah siswa tuntas secara individu 

 N  = Jumlah siswa keseluruhan 

3. Rumus untuk menghitung Nilai Akhir 

NA = 2 x kognitif + 3 x psikomotor + 1 x afektif 

      6 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Hasil Penelitian Siklus I 

       Prosedur pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana dan langkah-langkah 

yang ditempuh penulis dalam kegiatan perbaikan pembelajaran siklus I pada 

mata pelajaran : Penjasorkes Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak 

dasar ke dalam permainan dan olahraga  serta  nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Kompetensi Dasar : 6.3 Mempraktikkan gerak dasar atletik yang 

dimodifikasi lompat, loncat dan lempar dengan memperhatikan nilai-nilai pantang 

menyerah, sportifitas, percaya diri, dan kejujuran Kelas IV SDN Ngemplak 

Simongan 02 Semarang Tahun 2013 Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. 

4.1.1.1. Perencanaan 

Langkah-langkah  Perencanaan 

4.1.1.1.1. Penulis mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus I 

yang dilaksanakan dua kali pertemuan untuk mata pelajaran 

Penjasorkes, materi pokok lompat jauh, rencana terwujud dan 

digunakan dalam proses perbaikan pembelajaran. 

4.1.1.1.2. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran, penulis menerapkan 

metode ceramah, tanya jawab dan diskusi serta ditambah dengan 

metode demonstrasi serta media penerapan bermain katak berburu 

menggunakan alat peraga seperti : kartu merah dan hijau, 4 gawang 

aman, 6 simpai, cone besar / kecil, peluit dan tiang bendera  tetapi 
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siswa masih kelihatan pasif, kurang memahami penerapan permainan 

katak berburu dan tidak termotivasi. 

4.1.1.1.3. Penulis menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan guru dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang diamati oleh observer 

atau teman sejawat secara lengkap hasilnya terlampir pada laporan. 

4.1.1.1.4. Penulis merancang alat evaluasi (test praktek) untuk mengetahui 

siswa dalam memahami materi yang diberikan. Ternyata hasil test 

praktek kurang memuaskan (data hasil test praktek siklus I terlampir). 

4.1.1.2. Pelaksanaan Penelitian 

       Berdasarkan pengolahan data dan diskusi dengan teman sejawat sebelum 

perbaikan  siklus I pada mata pelajaran Penjasorkes, Standar Kompetensi : 6. 

Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga  serta  nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya. Kompetensi Dasar : 6.3 Mempraktikkan gerak 

dasar atletik yang dimodifikasi lompat, loncat dan lempar dengan memperhatikan 

nilai-nilai pantang menyerah, sportifitas, percaya diri, dan kejujuran Kelas IV SDN 

Ngemplak Simongan 02 Semarang Tahun 2013 Kecamatan Semarang Barat 

Kota Semarang dari 32 anak, siswa yang mendapat nilai 75 ke atas (tuntas) 

hanya 8 siswa sedangkan 24 siswa yang lain  di bawah 75 (belum tuntas) dan 

perlu mendapatkan perbaikan dalam proses pembelajaran dan diperoleh data 

dalam tabel dibawah ini :  

Tabel 8.4 Hasil Test Praktek  Sebelum Perbaikan (Pra Siklus) 

No Indikator Keterangan  

1 Nilai terendah 43 

2 Nilai tertinggi 82 

3 Jumlah nilai 2105 

4 Nilai rata-rata 66 
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5 Banyak siswa nilai > 75 8 siswa 

6 Banyak siswa nilai < 75 24 siswa 

7 Prosentase siswa nilai > 75 25 % 

8 Prosentase siswa nilai < 75 75 % 

 

 

Gambar 6.4 Diagram Lingkaran Prosentase Hasil Nilai Siswa 

 

Gambar 7.4 Diagram Batang Hasil Perolehan Nilai Test Praktek Pra Siklus 

       Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus I dapat dilihat dan 

dinyatakan ada perubahan peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I 

diperoleh data siswa yang mendapat nilai lebih dari 75 (tuntas) ada 19 siswa dan 

siswa yang mendapat nilai kurang dari 75 (belum tuntas) ada 13 siswa. Data 

dapat dilihat dalam tabel II di bawah ini.  
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Tabel 9.4 Hasil Test Praktik Perbaikan Siklus I 

No Indikator Keterangan Siklus I 

1 Nilai terendah 61 

2 Nilai tertinggi 82 

3 Jumlah nilai 2350 

4 Nilai rata-rata 73 

5 Banyak siswa nilai > 75 19 siswa 

6 Banyak siswa nilai < 75 13 siswa  

7 Prosentase siswa nilai > 75 59,37% 

8 Prosentase siswa nilai < 75 40,63% 

 

 

Gambar 8.4 Diagram Lingkaran Hasil Prosentase Nilai Siswa Perbaikan 

Siklus I 

Diatas KKM
59%

Dibawah 
KKM
41%

Prosentase Nilai Siswa
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Gambar 9.4 Diagram Batang Hasil Perolehan Nilai Praktik Perbaikan Siklus I 

4.1.1.3. Pengamatan Penelitian 

       Observer atau teman sejawat mengamati pelaksanaan atau berlangsungnya 

proses pembelajaran siklus I secara keseluruhan dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa yang telah dipersiapkan. Dari data yang 

dilakukan oleh pengamat diketahui bahwa guru sudah menyampaikan materi 

pelajaran dengan baik meskipun masih terlalu cepat, demonstrasi dan 

penggunaan media pembelajaran melalui penerapan bermain katak berburu 

untuk melakukan praktik pembelajaran lompat jauh dan memberikan latihan yang 

cukup, namun media yang digunakan masih dirasa kurang dan jarak yang dilalui 

dalam pembelajaran masih terlalu dekat. Pada saat pembelajaran masih 

didomonasi siswa yang pandai dan cekatan saja beberapa siswa yang lemah 

cenderung pasif, sehingga hasil tes praktik 13 siswa yang pasif mendapatkan 

nilai belum mencapai ketuntasan. 

4.1.1.4. Refleksi 

       Setelah melaksanakan pengamatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran di 

lapangan, maka perlu diadakan refleksi untuk mengetahui kekurangan atau 

kelebihan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam pengamatan 
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kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus I yang dilaksanakan 

dua kali pertemuan didapat refleksi sebagai berikut : 

4.1.1.4.1. Siswa tidak dapat melaksanakan dengan baik dari tugas yang 

diberikan oleh guru karena terlalu lama menunggu giliran sehingga 

waktu yang terbuang cukup banyak. 

4.1.1.4.2. Pada waktu guru memberikan penjelasan materi pelajaran terlalu 

cepat sehingga siswa kurang memperhatikan materi pelajaran. 

4.1.1.4.3. Pada waktu siswa melakukan tugas praktek kurang serius karena 

jarak media pembelajaran terlalu dekat sehingga hasilnya kurang 

memuaskan. 

4.1.1.4.4. Hasil test praktek  yang dilaksanakan dua kali pertemuan kurang 

memuaskan. 

Secara umum kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I dan 

hasil diskusi dengan teman sejawat maka penulis mengembangkan dan 

mengubah rencana kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II. 

4.1.2. Hasil Penelitian siklus II 

       Prosedur pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana dan langkah-langkah 

yang ditempuh penulis dalam kegiatan perbaikan pembelajaran siklus II pada 

mata pelajaran Penjasorkes, Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak 

dasar ke dalam permainan dan olahraga  serta  nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Kompetensi Dasar : 6.3 Mempraktikkan gerak dasar atletik yang 

dimodifikasi lompat, loncat dan lempar dengan memperhatikan nilai-nilai pantang 

menyerah, sportifitas, percaya diri, dan kejujuran Kelas IV SDN Ngemplak 

Simongan 02 Semarang Tahun 2013 Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang dilaksanakan di lapangan dalam dua kali pertemuan. 
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4.1.2.1. Perencanaan 

Langkah-langkah Perencanaan 

4.1.2.1.1. Penulis mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus II 

untuk mata pelajaran Penjasorkes materi permainan lompat jauh, 

RPP sesuai dengan rencana dan digunakan sebagai pedoman dalam 

proses perbaikan pembelajaran. 

4.1.2.1.2. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran, penulis menggunakan 

metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan metode 

demonstrasi serta media penerapan bermain katak berburu 

menggunakan alat peraga seperti : kartu merah dan hijau, 6 gawang 

aman, 8 simpai, cone besar / kecil, peluit dan tiang bendera dengan 

tujuan meningkatkan kemampuan kelincahan dan kecepatan yang 

lebih sempurna serta menggunakan alat peraga secara optimal dan 

jumlahnya yang ditambah sehingga  siswa termotivasi, aktif, ada 

semangat untuk bertanya dan dalam test praktek hasilnya sangat 

menggembirakan.  

4.1.2.1.3. Penulis menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan guru dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang diamati oleh observer 

atau teman sejawat. Hasil secara lengkap terlampir dalam  laporan ini. 

4.1.2.1.4. Penulis merancang alat evaluasi atau test praktek untuk mengetahui 

kemajuan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Hasil test 

praktek sangat memuaskan (data hasil test praktek  terlampir). 

4.1.2.2. Pelaksanaan  Penelitian  

       Dalam kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I hasil belajar 

dari 32 siswa yang mencapai nilai 75 ke atas (tuntas) 59,37%  dan siswa yang 
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nilainya di bawah 75 (belum tuntas) 13 siswa atau 40,63%. Setelah diadakan 

perbaikan pembelajaran siklus II dapat dilihat dan dinyatakan ada perubahan 

peningkatan yang  lebih baik. Hal itu bisa dilihat  dalam tabel III seperti di bawah 

ini. 

Tabel 10.4 Hasil Test Praktek Perbaikan Siklus II 

No Indikator Keterangan Siklus II 

1 Nilai terendah 73 

2 Nilai tertinggi 82 

3 Jumlah nilai 2455 

4 Nilai rata-rata 77 

5 Banyak siswa nilai > 75 27 siswa 

6 Banyak siswa nilai < 75 5 siswa 

7 Prosentase siswa nilai > 75 84,37% 

8 Prosentase siswa nilai < 75 15,63 % 

 

 

Gambar 10.4 Diagram Lingkaran Hasil Prosentase Nilai Siswa Perbaikan Siklus 

II 

Di atas KKM
84%

Di bawah KKM
16%

Prosentase Hasil Nilai
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Gambar 11.4 Diagram Batang Hasil Perolehan Nilai Test Praktek Perbaikan 

Siklus II 

 

       Pada saat pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II yang dilaksanakan 

dua kali pertemuan, guru merasa senang dan puas  karena dalam proses 

perbaikan pembelajaran siswa kelihatan lebih aktif dan setiap pertanyaan guru 

mendapat respon bagus. Hal ini terbukti dengan hasil test praktek pada siklus II 

dari 32 siswa ada 27 siswa atau 84,37% mendapat nilai di atas 75 dan mencapai 

tingkat ketuntasan, tinggal 5 siswa atau 15,63 % yang mendapat nilai di bawah 

75 dan belum mencapai tingkat ketuntasan. 

4.1.2.3. Pengamatan Penelitian 

       Observer atau teman sejawat mengamati kemajuan atau perubahan 

pelaksanaan berlangsungnya proses pembelajaran siklus II secara keseluruhan 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang telah 

dipersiapkan. Hasil pengamatan observer, guru dalam menjelaskan materi 

pelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan serta 

ditambah dengan metode demonstrasi serta media penerapan bermain katak 

berburu menggunakan alat peraga seperti : kartu merah dan hijau, gawang 
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aman, simpai, cone besar / kecil, peluit dan tiang bendera secara optimal dan 

jumlah juga jaraknya yang ditambah sehingga siswa terkesan lebih antusias 

dalam proses pembelajaran dan  dapat mencapai ketuntasan yang diharapkan 

penulis. 

4.1.2.4. Refleksi 

       Setelah melaksanakan pengamatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran di 

lapangan, maka perlu diadakan refleksi untuk mengetahui kemajuan atau 

perubahan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada perbaikan 

pembelajaran siklus II. Dalam pengamatan kegiatan pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II di dapat refleksi sebagai berikut : 

4.1.2.4.1. Siswa  dapat menjawab pertanyaan dan melakukan tugas guru 

dengan baik dan ada respon yang bagus. 

4.1.2.4.2. Perhatian siswa tertuju pada materi pelajaran. 

4.1.2.4.3. Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan melakukan tugas dari 

guru. 

4.1.2.4.4. Siswa sangat aktif dalam pembelajaran dan guru membimbingnya.  

4.1.2.4.5. Siswa dapat mengerjakan test praktek  dengan baik dan hasilnya 

sangat  memuaskan (terlampir). 

       Kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II dengan dua kali 

pertemuan sudah berjalan dengan baik sesuai harapan. Dengan tercapainya 

tujuan perbaikan pembelajaran, penelitian tindakan kelas tetap ditindak lanjuti. 

Hal ini juga ditunjang dengan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

seperti yang tertera pada lampiran hasil pengamatan aktivitas siswa. 

Keberhasilan dan adanya peningkatan pada kegiatan dari sebelum perbaikan 

pembelajaran, siklus I sampai siklus II disajikan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 11.4 Prosentase Ketuntasan 

No Ketuntasan 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

Jml % Jml % Jml % 

1. Tuntas 8 25 19 59,37 27 84,37 

2. Belum Tuntas 24 75 13 40,63 5 15,63 

 

Peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 

 

Gambar 12.4 Diagram Batang  perolehan hasil nilai praktek siswa 

       Setelah   perbaikan pembelajaran siklus II, peneliti menghentikan kegiatan 

perbaikan karena dirasakan hasil sudah memuaskan dan pembelajaran sudah 

berhasil. 

       Dari hasil perbandingan antar siklus di atas dapat disimpulkan bahwa teknik 

atau model serta media penerapan permainan katak berburu pada olahraga 

lompat jauh ternyata terbukti pada hasil belajar  siswa kelas IV SDN Ngemplak 

Simongan 02 Semarang Tahun 2013 mengalami peningkatan di tiap tindakan 

yang di berikan. 

       Hal ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata kelas pra siklus dengan nilai 66, 

siklus 1 dengan nilai 73, siklus 2 dengan  nilai 77. Berarti dari pra siklus ke siklus 

1 ada peningkatan nilai sebesar 0,7% dan dari siklus 1 ke siklus 2 ada 

peningkatan 0,4 %. Pada lembar pengamatan siswa pra siklus menunjukkan 

aktivitas siswa mencapai 44% sedagkan pada siklus 1 menunjukan aktivitas 
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belajar mencapai 68% kemudian diperbaiki pada pembelajaran siklus 2 

menunjukkan peningkatan aktivitas siswa sangat baik yakni mencapai 84% 

berarti ada peningkatan 24% melebihi hasil yang diharapkan. Dengan demikian 

hipotesis tindakan dapat dicapai. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil  Siklus I 

       Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus I dapat dilihat dan 

dinyatakan ada perubahan peningkatan hasil belajar dari 32 siswa yang 

mencapai nilai 75 ke atas (tuntas) meningkat menjadi 19 siswa atau 59,37%  dan 

siswa yang nilainya di bawah 75 (belum tuntas) menurun menjadi 13 siswa atau 

40,63%. 

       Dalam pengamatan kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada 

siklus I yang dilaksanakan dua kali pertemuan didapat hasil penelitian sebagai 

berikut : 

4.2.1.1 Siswa tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas yang diberikan oleh 

guru karena terlalu lama menunggu giliran sehingga waktu yang 

terbuang cukup banyak. 

4.2.1.2 Pada waktu guru memberikan penjelasan materi pelajaran terlalu cepat 

sehingga siswa kurang memperhatikan materi pelajaran. 

4.2.1.3 Pada waktu siswa melakukan tugas praktek kurang bersungguh-

sungguh karena jarak media pembelajaran terlalu dekat sehingga 

hasilnya kurang memuaskan. 

4.2.1.4 Hasil test praktek  yang dilaksanakan dua kali pertemuan kurang 

memuaskan. 
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4.2.2    Hasil Siklus II 

       Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus II dapat dilihat dan 

dinyatakan ada perubahan peningkatan hasil belajar dari 32 siswa ada 27 siswa 

atau 84,37% mendapat nilai  di atas 75  dan mencapai tingkat ketuntasan, tinggal 

5 siswa atau 15,63 % yang mendapat nilai  75  ke bawah dan belum mencapai 

tingkat ketuntasan. 

       Dalam pengamatan kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada 

siklus II yang dilaksanakan dua kali di dapat hasil penelitian sebagai berikut : 

4.2.2.1 Siswa  dapat menjawab pertanyaan dan melakukan tugas guru dengan 

baik dan ada respon yang bagus. 

4.2.2.2 Perhatian siswa tertuju pada materi pelajaran. 

4.2.2.3 Dengan media yang ditambah membuat siswa bersungguh-sungguh 

dalam melakukan melakukan tugas dari guru. 

4.2.2.4 Siswa sangat aktif dalam pembelajaran dan guru membimbingnya. 

4.2.2.5 Siswa dapat mengerjakan test praktek  dengan baik dan hasilnya sangat  

memuaskan. 

       Penggunaan dan penerapan permainan katak berburu pada olahraga lompat 

jauh apabila dilakukan latihan secara teratur mampu menguatkan otot tungkai, 

melatih ketangkasan, dan kecepatan lari. Melalui penerapan permainan katak 

berburu pada olahraga lompat jauh dapat mengembangkan potensi siswa sesuai 

dengan perkembangan jiwanya. Metode pembelajaran dengan bermain ini dapat 

menciptakan suasana gembira sehingga siswa senang mengikuti pembelajaran, 

tidak bosan, dan tidak merasa capek. 

       Adapun faktor – faktor yang mendukung model pembelajaran melalui 

penerapan permainan katak berburu pada olahraga lompat jauh diantaranya : (1) 
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kreatifitas guru dalam mendesain model pembelajaran, (2) pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, (3) guru menguasai materi, (4) 

kecermatan guru dalam menentukan indikator pembelajaran, (5) lingkungan 

belajar yang mendukung. Dengan digunakan model pembelajaran ini dapat 

menciptakaan suasana belajar mengajar yang menyenangkan ( joyfull fun ) dan 

meningkatkan aktivitas siswa. Siswa memusatkan perhatiannya secara penuh 

dan waktu curah perhatiaannya amat tinggi sehingga dapat meningkatkan minat 

belajarnya. 

       Dalam pembelajaran ini pula siswa tidak hanya mendengar ceramah dari 

guru dan dihadapkan langsung melalui permainan katak berburu sehingga anak 

tidak merasa takut, jenuh, letih, dan sebagainya. Penggunaan model 

pembelajaran ini merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dan meningkatkan tiga ranah yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Aspek afektif 

yang tampak yakni semangat, keaktifan. Aspek kognitif dilihat dari cara berpikir 

siswa dalam menjawab pertanyaan lisan dari guru. Aspek psikomotor dilihat dari 

ketangkasan dalam menyelesaikan tugas.  

       Guru penjasorkes selaku pendidik di lapangan harus dapat menentukan 

langkah-langkah sistematik dan relavan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan metode bermain ini dapat membantu dalam usaha mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode permainan Katak Berburu mampu meningkatkan prestasi 

hasil belajar lompat jauh gaya jongkok dan meningkatkan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran namun metode ini memiliki kelemahan diantaranya memerlukan 

lapangan atau halaman yang luas dan guru harus mencermati betul aktifitas 

anak yang masih takut. Pada awalnya sebagian anak ada yang takut melompati 

gawang-gawang namun guru harus pandai-pandai mensiasati agar anak tetap 
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berani, tetapi pada akhirnya anak berani dan senang. Hal tersebut sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bahwa agar peserta didik 

memiliki kemampuan meningkatkan keterampilan gerak dasar (Depdiknas : 

2006). Metode permainan katak berburu juga mampu meningkatkan aktifitas 

siswa, partisipasi siswa dalam tim tampak jelas. Dengan demikian jelaslah bahwa 

metode permainan Katak Berburu dapat meningkatkan prestasi belajar atletik 

nomor lompat jauh dan meningkatkan keaktifan siswa ke arah yang lebih baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan : 

(1) Pendekatan permainan Kata Berburu secara optimal dapat meningkatkan 

hasil belajar atletik nomor lompat jauh pada siswa kelas IV SDN Ngemplak 

Simongan 02 Semarang. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dari 

ketercapaian indikator dengan peningkatan rata-rata hasil belajar dari pra 

siklus sebesar 66, siklus 1 sebesar 73 menjadi 77 pada siklus 2. 

(2) Penggunaan metode permainan Katak Berburu secara optimal dapat 

merubah aktifitas siswa selama mengikuti pembelajaran atletik nomor lompat 

jauh. Perubahan tersebut dapat dilihat keaktifan siswa dalam perhatian 

terhadap materi, keberanian, semangat dalam pembelajaran. 

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

(1) Para guru penjasorkes SD hendaknya selalu menjalankan tugas secara 

profesional dan menerapkan berbagai inovasi pembelajaran secara variatif 

sebagai upaya meningkatkan hasil prestasi atletik, diantaranya melalui 

permainan Katak Berburu  yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. 

(2) Guru hendaknya  memberikan alat bantu pembelajaran yang sederhana, 

efisien, efektif, yang dapat meningkatkan gerak dasar lompat jauh dan  

memotivasi siswa untuk selalu mencoba dan mengulangi secara terus-

menerus.  
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(3) Guru hendaknya memberikan pembelajaran kepada siswa dengan 

permainan yang sederhana tetapi tetap mengandung unsur materi yang 

diberikan, agar siswa tidak terlalu jenuh dan minat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. 

(4) Para siswa SD hendaknya lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran atletik 

melalui permainan Katak Berburu  sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abu Ahmadi dkk. 2005. Strategi Belajar Mengajar. Pustaka Setia Bandung 

Ani, C.T. 2007. Psikologi Belajar. Semarang UPT Unnes Press 

Benyamin, S. Bloom. 1956. Taxonomy of Educational Objectives The 

Classification of Education Goals, Hand book I : Cognitive 

Domain. Cambrige University Press 

Edy Sih Mitranto, Slamet. 2010. Pendidikan Penjasorkes Kelas IV. Kemdiknas 

Eddy Purnomo, Dapan. 2011. Dasar – Dasar Gerak Atletik. Alfamedia 

Engkos Kosasih. 1993. Olahraga Tehnik dan Program Latihan. Jakarta : 

Akapress 

Jerver, J. 2009. Belajar dan Berlatih Atletik. Bandung: Pioner Jaya. 

Ria Lumintuarso.  2009. Kid’s Atletics, Jakarta 

Rusli Lutan.  2001. Mengajar Pendidikan Jasmani di SD. Depdiknas 

Slameto. 2010. Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Rineka Cipta 

Sudono. 2000. Sumber Belajar dan Alat Permainan. Jakarta PT Grasindo 

Sudji,M. 2010. Penilaian Hasil Belajar. 

Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi.  2008. Penelitian Tindakan Kelas. 

Jakarta: PT. Bumi Aksara 

Syarifuddin, A.  1992.  Atletik. Jakarta: Depdikbud. Dirjendikti. Proyek Pembinaan   

Tenaga Kependidikan. 

Yudha M Saputra.  2001. Pembelajaran Atletik di Sekolah Dasar. Jakarta : 

Depdiknas 

http://www.kawandnews.com/2011/09 

http://barmawi.com/85-rupa-rupa-ukg/92-pembelajaran-paikem 

http://www.kawandnews.com/2011/09
http://barmawi.com/85-rupa-rupa-ukg/92-pembelajaran-paikem


 

55 
 

 

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Lampiran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 

Lampiran 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 



 

58 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

59 
 

Lampiran 4  

 
PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN Kecamatan Semarang Barat 
SD NGEMPLAK SIMONGAN 02        

Jl. Gedung Batu Tengah II/12 Semarang Telp. 7621463 
 
 

SURAT KETERANGAN 

No  : 421.2 / 64 / 2013 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   :  Nurjanah, S.Pd 

NIP   :  19640507 198405 2 005 

Jabatan  :  Kepala SD Negeri Ngemplak Simongan 02  

   UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat 

Pangkat / Golongan :  Pembina / IV a 

Menerangkan bahwa : 

Nama   :  Aristya Edi Wicaksono 

NIM   :  6101911031 

Jabatan   :  Guru Penjasorkes 

Tempat / tanggal lahir :  Semarang, 2 Januari 1980 

Alamat   :  Srinindito Selatan IV No 4 Semarang 

Benar – benar guru di SDN Ngemplak Simongan 02 dan telah melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas di SDN Ngemplak Simongan 02 Kecamatan 

Semarang Barat. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

       Semarang, 15 Juni 2013 

       Kepala Sekolah 

 

 

       Nurjanah, S. Pd 

       NIP. 19640507 198405 2 005 
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Lampiran 5 

 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
UPTD PENDIDIKAN Kecamatan Semarang Barat 

SD NGEMPLAK SIMONGAN 02        
Jl. Gedung Batu Tengah II/12 Semarang Telp. 7621463 

 
 

SURAT KETERANGAN 

Nomor  : 421.2 / 65 /2013 

 

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Keolahragaan. No 1912 / UU.37 .1 .6 

/ PP / 2013 maka Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngemplak Simongan 02 

Kecamatan Semarang Barat, memberikan ijin Penelitian Tindakan Kelas kepada 

: 

 Nama   :  Aristya Edi Wicaksono 

 NIM   :  6101911031 

 Jabatan   :  Guru Penjasorkes 

 Tempat / tanggal lahir :  Semarang, 2 Januari 1980 

 Alamat   :  Srinindito Selatan IV No 4 Semarang 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penyusunan 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). 

       Semarang, 15 Juni 2013  

       Kepala Sekolah 

 

 

 

       Nurjanah, S. Pd 

       NIP. 19640507 198405 2 005 
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Lampiran 6 

KESEDIAAN SEBAGAI SUPERVISOR 

 
Kepada, 

Rektor Universitas Negeri Semaran 

Di Semarang 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa : 

 Nama   :  Slamet 

 NIP   :  19650112 198608 1 002 

 Tempat Mengajar :  SD Negeri Ngemplak Simongan 02 

 Alamat Sekolah :  Jl. Gedung Batu Tengah II / 12 Semarang 

Menyatakan bersedia sebagai teman sejawat untuk mendampingi dalam 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas atas nama : 

 Nama   :  Aristya Edi Wicaksono 

 NIM   :  6101911031 

 Program Studi  :  S1 PGPJSD 

 Tempat Mengajar :  SD Negeri Ngemplak Simongan 02 

 Alamat Sekolah :  Jl. Gedung Batu Tengah II / 12 Semarang 

Demikian agar surat pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Semarang, 15 Juni 2013 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah     Supervisor 

 

 

 

Nurjanah, S. Pd     Slamet 

NIP. 19640507 198405 2 005    NIP. 19650112 198608 1 002 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Lampiran 7 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI SUPERVISOR 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama   :  Aristya Edi Wicaksono 

 NIM   :  6101911031 

 Jabatan  :  Guru Penjasorkes 

Menyatakan bahwa : 

 Nama   :  Slamet 

 NIP   :  19650112 198608 1 002 

 Tempat Mengajar :  SD Negeri Ngemplak Simongan 02 

 Jabatan   :  Guru Penjasorkes 

 

Adalah Supervisor yang akan membantu dalam pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran pada Penelitian Tindakan Kelas. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Semarang, 15 Juni 2013  

       Yang membuat pernyataan 

Supervisor      Guru / Peneliti 

 

 

 

Slamet       Aristya Edi Wicaksono 

NIP. 19650112 198608 1 002    NIM. 6101911031 
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Lampiran 8 

Daftar Nilai Pra Siklus  

Pembelajaran Lompat Jauh Kelas IV Semester II 

SD Ngemplak Simongan 02 Semarang 

         

No NIS Nama Siswa 

Aspek Penilaian 

Nilai 

Rata-rata 

Tuntas 

Nilai 

Kognitif 

Nilai 

Psikomoto

r 

Nilai 

Afektif 
tidak ya 

1 2652 Catur Suryo W 20 62 48 43 v   

2 2710 M Nur Huda 30 73 65 56 v   

3 2728 M Rio 20 67 68 52 v   

4 2734 Ade Nova P 60 62 83 68 v   

5 2735 Aghus Ahmad  25 73 63 54 v   

6 2736 Aira Dewi I 20 73 83 59 v   

7 2738 Alief Rifqi Y 20 84 88 64 v   

8 2739 Alivia Shava Z 60 75 80 72 v   

9 2740 Anastasia Novi 50 80 85 72 v   

10 2741 Christina Dwi  30 67 83 60 v   

11 2742 Daniel Susilo 20 85 83 63 v   

12 2743 Dina Idham 20 75 83 59 v   

13 2744 Dini S 20 76 73 56 v   

14 2747 Eva Maulidya 80 71 90 80   v 

15 2748 Fresita Anggita 80 78 70 76   v 

16 2749 Geansa Adi S 65 75 88 76   v 

17 2750 Hardiyanto 70 78 95 81   v 

18 2752 Istiara Dea R 40 78 80 66 v   

19 2753 M Alwi S 65 80 88 78   v 

20 2754 M Rohit A 60 67 88 72 v   

21 2755 Nur Sa`adah 70 73 88 77   v 

22 2756 Putri Cita A 40 78 83 67 v   

23 2757 Rangga A L 20 82 90 64 v   

24 2758 Rian Danuarta 25 82 78 62 v   
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25 2759 Riesda Rossa  70 75 85 77   v 

26 2760 Riky Saiful A 25 65 85 58 v   

27 2761 Saktyo Dimas  20 73 88 60 v   

28 2762 Siti M S 20 75 85 60 v   

29 2763 Sofiana S 80 80 85 82   v 

30 2764 Sotya Ardiansy 40 73 78 64 v   

31 2913 Adestiyo R 30 76 75 60 v   

32 3153 Anisa Widyanti 45 76 85 69 v   

nilai tertingi 82     

nilai terendah 43     

rata-rata 66     

jumlah 2105 24 8 

 
 

    
Semarang, 25 April 2013 

  
Mengetahui 

       Kepala Sekolah 
  

Guru Penjasorkes 
  

          
 

        Nurjanah, S. Pd 
  

Aristya Edi W 
  NIP. 19640507198405 2005 
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Lampiran 9 

Daftar Nilai Siklus I 

Pembelajaran Lompat Jauh Kelas IV Semester II 

SD Ngemplak Simongan 02 Semarang 

         

No NIS Nama Siswa 

Aspek Penilaian 
Nilai 

Rata-rata 

Tuntas 

Nilai 

Kognitif 

Nilai 

Psikomotor 

Nilai 

Afektif 
tidak ya 

1 2652 Catur Suryo W 45 70 70 62 v   

2 2710 M Nur Huda 50 78 75 68 v   

3 2728 M Rio 45 67 70 61 v   

4 2734 Ade Nova P 60 62 83 68 v   

5 2735 Aghus Ahmad H 60 73 63 65 v   

6 2736 Aira Dewi I 70 73 83 75   v 

7 2738 Alief Rifqi Y 65 84 88 79   v 

8 2739 Alivia Shava Z 70 75 80 75   v 

9 2740 Anastasia Novita 60 80 85 75   v 

10 2741 Christina Dwi R 50 70 83 68 v   

11 2742 Daniel Susilo 65 85 83 78   v 

12 2743 Dina Idham 50 75 83 69 v   

13 2744 Dini S 55 76 73 68 v   

14 2747 Eva Maulidya 80 76 90 82   v 

15 2748 Fresita Anggita 80 78 75 78   v 

16 2749 Geansa Adi S 70 75 88 78   v 

17 2750 Hardiyanto 70 78 95 81   v 

18 2752 Istiara Dea R 50 78 80 69 v   

19 2753 M Alwi S 70 80 88 79   v 

20 2754 M Rohit A 70 70 88 76   v 

21 2755 Nur Sa`adah 70 75 88 78   v 

22 2756 Putri Cita A 70 78 83 77   v 

23 2757 Rangga A L 60 82 90 77   v 

24 2758 Rian Danuarta 50 82 78 70 v   

25 2759 Riesda Rossa A 70 75 85 77   v 
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26 2760 Riky Saiful A 50 70 85 68 v   

27 2761 Saktyo Dimas R 70 73 88 77   v 

28 2762 Siti M S 70 75 85 77   v 

29 2763 Sofiana S 80 80 85 82   v 

30 2764 Sotya Ardiansya 73 75 78 75   v 

31 2913 Adestiyo Radar 55 76 75 69 v   

32 3153 Anisa Widyanti 50 76 85 70 v   

nilai tertingi 82     

nilai terendah 61     

rata-rata 73     

jumlah 2350 13 19 

     

 
Semarang, 16 Mei 2013 

  
Mengetahui 

       Kepala Sekolah 
  

Guru Penjasorkes 
  

          
 

 
 

       Nurjanah, S. Pd 
  

Aristya Edi W 
  NIP. 19640507 198405 2 005 
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Lampiran 10 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Siklus I 

       
Sekolah                 :   SDN Ngemplak Simongan 02 

   Mata Pelajaran      :   Penjasorkes 
     Kelas / Semester   :   IV / II 
     Materi Pelajaran    :  Atletik nomor lompat jauh 

    

       No Indikator Skala Penilaian 

 
  1 2 3 4 5 

1 Keterampilan membuka pelajaran       

 

5 

2 Keterampilan menjelaskan pelajaran       4   

3 Keterampilan mengelola kelas       4   

4 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah disusun       4   

5 Keterampilan memberi motivasi      3 

 

  

6 Keterampilan berinteraksi dengan siswa 
      4   

7 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa      3 

 

  

8 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif      3 

 

  

9 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran       4   

10 Keterampilan menutup pelajaran       

 

 5 

  Jumlah Skor Tiap Butir     9 20 10 

  Total Skor 6 + 26 + 10  X 100  =  78 

      50       

  
     

  Semarang,  16  Mei  2013 

  
Observer 

   

  

 
 
 

    

  
Slamet 

   

  
NIP. 19650112 198608 1 002 
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Lampiran 11 

Lembar Observasi Aktifitas Siswa  

Siklus I  

       Sekolah                 :   SDN Ngemplak Simongan 02 
   Mata Pelajaran      :   Penjasorkes 

     Kelas / Semester   :   IV / II 
     Materi Pelajaran    :  Atletik nomor lompat jauh 

    

       
No Indikator 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 

Siswa mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan dari guru     3 

 
  

2 
Siswa memperhatikan peragaan yang 
diberikan oleh guru     

 
4   

3 
Siswa melaksanakan perintah dari guru 
dengan baik     

 
4   

4 
Siswa mempraktikkan gerak dasar lompat 
jauh dengan baik     3 

 
  

5 
Respon siswa terhadap materi pelajaran 
yang diberikan olah guru     3 

 
  

6 
Kemampuan interaksi siswa dengan guru, 
siswa dengan siswa lain     3 

 
  

7 Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran     
 

4   

8 
Siswa mampu menggunakan media 
pembelajaran dengan baik     

 
4   

8 Antusias siswa dalam mengikuti KBM     3 
 

  

10 Keaktifan siswa dalam pembelajaran     
 

4   

Jumlah Skor Tiap Butir     18 20   

Total Skor 
18 + 20  X 100  =  76 

  50         

       

  
Semarang,  16  Mei  2013 

  
Observer 

   

       

       

  
Slamet 

   

  
NIP. 19650112 198608 1 002 
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Lampiran 12 

Daftar Hadir Siswa  

Siklus I  

   Sekolah                 :   SDN Ngemplak Simongan 02 

Mata Pelajaran      :   Penjasorkes 
 Kelas / Semester   :   IV / II 
 Materi Pelajaran    :  Atletik nomor lompat jauh 

 

No NIS Nama Siswa Pertemuan I Pertemuan II 

1 
2652 Catur Suryo W 

  

2 
2710 M Nur Huda 

  

3 
2728 M Rio 

  

4 
2734 Ade Nova P 

  

5 
2735 Aghus Ahmad H 

  

6 
2736 Aira Dewi I 

  

7 
2738 Alief Rifqi Y 

  

8 
2739 Alivia Shava Z 

  

9 
2740 Anastasia Novita 

  

10 
2741 Christina Dwi R 

  

11 
2742 Daniel Susilo 

  

12 
2743 Dina Idham 

  

13 
2744 Dini S 

  

14 
2747 Eva Maulidya 

  

15 
2748 Fresita Anggita 

  

16 
2749 Geansa Adi S 

  

17 
2750 Hardiyanto 
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18 
2752 Istiara Dea R 

  

19 
2753 M Alwi S 

  

20 
2754 M Rohit A 

  

21 
2755 Nur Sa`adah 

  

22 
2756 Putri Cita A 

  

23 
2757 Rangga A L 

  

24 
2758 Rian Danuarta 

  

25 
2759 Riesda Rossa A 

  

26 
2760 Riky Saiful A 

  

27 
2761 Saktyo Dimas R 

  

28 
2762 Siti M S 

  

29 
2763 Sofiana S 

  

30 
2764 Sotya Ardian 

  

31 
2913 Adestiyo Radar 

  

32 
3153 Anisa Widyanti 
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Lampiran 13 

Daftar Nilai Siklus II 

Pembelajaran Lompat Jauh Kelas IV Semester II 

SD Ngemplak Simongan 02 Semarang 

         

No NIS Nama Siswa 

Aspek Penilaian 
Nilai Rata-

rata 

Tuntas 

Nilai 

Kognitif 

Nilai 

Psikomotor 

Nilai 

Afektif 
tidak ya 

1 2652 Catur Suryo W 65 78 75 73 v   

2 2710 M Nur Huda 70 80 75 75   v 

3 2728 M Rio 70 78 75 74 v   

4 2734 Ade Nova P 70 78 80 76   v 

5 2735 Aghus Ahmad H 70 78 75 74 v   

6 2736 Aira Dewi I 75 80 80 78   v 

7 2738 Alief Rifqi Y 70 80 80 77   v 

8 2739 Alivia Shava Z 70 78 80 76   v 

9 2740 Anastasia Novita 70 80 85 78   v 

10 2741 Christina Dwi R 70 72 78 73 v   

11 2742 Daniel Susilo 70 85 80 78   v 

12 2743 Dina Idham 70 78 80 76   v 

13 2744 Dini S 70 78 76 75   v 

14 2747 Eva Maulidya 80 79 85 81   v 

15 2748 Fresita Anggita 80 80 80 80   v 

16 2749 Geansa Adi S 75 78 80 78   v 

17 2750 Hardiyanto 75 78 85 79   v 

18 2752 Istiara Dea R 70 78 80 76   v 

19 2753 M Alwi S 70 80 85 78   v 

20 2754 M Rohit A 70 76 80 75   v 

21 2755 Nur Sa`adah 70 77 85 77   v 

22 2756 Putri Cita A 70 78 83 77   v 

23 2757 Rangga A L 70 79 80 76   v 

24 2758 Rian Danuarta 75 78 78 77   v 

25 2759 Riesda Rossa A 70 80 85 78   v 
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26 2760 Riky Saiful A 70 76 75 74 v   

27 2761 Saktyo Dimas R 70 77 80 76   v 

28 2762 Siti M S 70 75 85 77   v 

29 2763 Sofiana S 80 80 85 82   v 

30 2764 Sotya Ardian 75 75 78 76   v 

31 2913 Adestiyo Radar 70 78 78 75   v 

32 3153 Anisa Widyanti 75 78 80 78   v 

nilai tertingi 82     

nilai terendah 73     

rata-rata 77     

jumlah 2455 5 27 

     
Semarang, 30 Mei 2013 

  
Mengetahui 

       Kepala Sekolah 
  

Guru Penjasorkes 
  

          
 

         
Nurjanah, S. Pd 

  
Aristya Edi W 

  NIP. 19640507 198405 2 005 
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Lampiran 14 
 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Siklus II 

       
Sekolah                 :   SDN Ngemplak Simongan 02 

   
Mata Pelajaran      :   Penjasorkes 

     
Kelas / Semester  :   IV / II 

     
Materi Pelajaran    :  Atletik nomor lompat jauh 

    

       No Indikator Skala Penilaian 

    1 2 3 4 5 

1 Keterampilan membuka pelajaran         5 

2 Keterampilan menjelaskan pelajaran         5 

3 Keterampilan mengelola kelas       4   

4 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah disusun       4   

5 Keterampilan memberi motivasi         5 

6 Keterampilan berinteraksi dengan siswa 
        5 

7 
Keterampilan 

membimbing/mengarahkan siswa       4   

8 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif         5 

9 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran         5 

10 Keterampilan menutup pelajaran         5 

  Jumlah Skor Tiap Butir       12 35 

  Total Skor Skor Perolehan X 100  =  94 

      50       

  

 

Semarang,   30  Mei   2013 

  

Observer 

   

  

 

 

    

  

Slamet 

   

  

NIP. 19650112 198608 1 002 
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Lampiran 15 

Lembar Observasi Aktifitas Siswa  

Siklus II 

Sekolah                 :   SDN Ngemplak Simongan 02 
   

Mata Pelajaran      :   Penjasorkes 
     

Kelas / Semester  :   IV / II 
     Materi Pelajaran    :  Atletik nomor lompat jauh 

 
    No Indikator Skala Penilaian 

    1 2 3 4 5 

1 
Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari guru     
5 

2 
Siswa memperhatikan peragaan 

yang diberikan oleh guru     
5 

3 
Siswa melaksanakan perintah dari 

guru dengan baik    
4 

 

4 
Siswa mempraktikkan gerak dasar 

lompat jauh dengan baik    
4 

 

5 
Respon siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan olah guru     
5 

6 
Kemampuan interaksi siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa lain     
5 

7 
Kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran    
4 

 

8 
Siswa mampu menggunakan media 

pembelajaran dengan baik     
5 

8 Antusias siswa dalam mengikuti KBM 
    

5 

10 Keaktifan siswa dalam pembelajaran 
    

5 

Jumlah Skor Tiap Butir 
   

12 35 

Total Skor 
12 + 35  X 100  =  94 

  50         

       

  
Semarang,  30  Mei   2013 

  
Observer 

   

       

   

 
 

   

  
Slamet 

   

  
NIP. 19650112 198608 1 002 
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Lampiran 16 

Daftar Hadir Siswa  

Siklus II 

   Sekolah                 :   SDN Ngemplak Simongan 02 

Mata Pelajaran      :   Penjasorkes 
 Kelas / Semester   :   IV / II 
 Materi Pelajaran    :  Atletik nomor lompat jauh 

 

No NIS Nama Siswa Pertemuan I Pertemuan II 

1 
2652 Catur Suryo W 

  

2 
2710 M Nur Huda 

  

3 
2728 M Rio 

  

4 
2734 Ade Nova P 

  

5 
2735 Aghus Ahmad H 

  

6 
2736 Aira Dewi I 

  

7 
2738 Alief Rifqi Y 

  

8 
2739 Alivia Shava Z 

  

9 
2740 Anastasia Novita 

  

10 
2741 Christina Dwi R 

  

11 
2742 Daniel Susilo 

  

12 
2743 Dina Idham 

  

13 
2744 Dini S 

  

14 
2747 Eva Maulidya 

  

15 
2748 Fresita Anggita 

  

16 
2749 Geansa Adi S 

  

17 
2750 Hardiyanto 
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18 
2752 Istiara Dea R 

  

19 
2753 M Alwi S 

  

20 
2754 M Rohit A 

  

21 
2755 Nur Sa`adah 

  

22 
2756 Putri Cita A 

  

23 
2757 Rangga A L 

  

24 
2758 Rian Danuarta 

  

25 
2759 Riesda Rossa A 

  

26 
2760 Riky Saiful A 

  

27 
2761 Saktyo Dimas R 

  

28 
2762 Siti M S 

  

29 
2763 Sofiana S 

  

30 
2764 Sotya Ardian 

  

31 
2913 Adestiyo Radar 

  

32 
3153 Anisa Widyanti 
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Lampiran 15 

SILABUS PENJASORKES 

Satuan Pendidikan  :  SD Negeri Ngemplak Simongan 02 

Kelas / Semester  :  IV ( empat ) / II ( dua ) 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Ruang Lingkup / Aspek :  Atletik ( Lompat Jauh ) 

Alokasi Waktu   :  2  x  2  x  35 ( menit ) 

Standar Kompetensi  :  6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung  

      didalamnya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar dan 

Alat/Bahan 
Tehni

k  

Bentuk 

Instrumen  

Contoh 

Instrumen 

6.3 

mempraktikkan 

gerak dasar 

atletik yang 

dimodifikasi 

lompat, loncat 

dan lempar 

dengan 

memperlihatka

n nilai-nilai 

pantang 

Gerak 

Dasar 

Lompat 

Jauh 

1. Menjelaskan 

gerak dasar 

dalam lompat 

jauh 

2. Melompat 

tanpa awalan 

dengan satu / 

dua kaki 

melewati 

rintangan 

3. Melompat 

Kognitif 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 

macam gaya 

dalam lompat jauh 

2. Siswa dapat 

menjelaskan gerak 

dasar dalam 

lompat jauh 

Psikomotor 

1. Siswa dapat 

Tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes  

 

Obyektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketrampilan 

 

Sebutkan 

macam gaya 

lompat jauh ! 

 

 

 

 

 

 

Lakukan 

lompatan 

2 x 2 x 

35 

1. Buku 

Penjaskes 

kelas IV 

Edy Sih 

Mitranto / 

Slamet hal 

106 -107 

2. Diktat 

atletik 

3. Lapangan / 

halaman 
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menyerah, 

sportifitas, 

percaya diri 

dan kejujuran. 

dengan 

awalan tiga 

langkah dan 

melewati 

rintangan 

4. Melakukan 

tolakan 

dengan satu 

kaki yang 

terkuat 

5. Melakukan 

gerakan 

melayang 

dengan 

meraih benda 

dalam 

melompat 

6. Melakukan 

pendaratan 

dengan baik 

dalam lompat 

jauh 

melakukan lompat 

jauh tanpa awalan 

dengan melewati  

rintangan 

2. Siswa dapat 

melakukan lompat 

jauh dengan 

awalan tiga 

langkah dengan 

melewati rintangan 

3. Siswa dapat 

melakukan tolakan 

dengan satu kaki 

yang terkuat 

4. Siswa dapat 

melakukan 

gerakan melayang 

dalam lompat jauh 

5. Siswa dapat 

melakukan 

pendaratan 

dengan baik dalam 

lompat jauh 

Afektif 

Perilaku berkarakter 

1. Disiplin saat 

berlatih 

2. Kesungguhan 

dalam berlatih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Sikap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

Observasi  

tanpa awalan 

melewati 

rintangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku 

siswa selama 

pembelajaran 

berlangsung 

4. Pluit 

5. Kapur line 

/ tali / cone 

6. Rintangan 
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Ketrampilan sosial 

1. Menjadi 

pendengar yang 

baik 

2. Berani bertanya 

dan berpendapat 
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Lampiran 16 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  :  SD Negeri Ngemplak Simongan 02 

Mata Pelajaran :  Penjasorkes 

Kelas / Semester :  IV ( Empat ) / 2 ( Dua ) 

Materi Pelajaran :  Atletik nomor Lompat Jauh 

Alokasi Waktu  :  2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan  dan  

      olahraga  dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.3  Mempraktikkan gerak dasar atletik yang   

dimodifikasi lompat, loncat dan lempar dengan 

memperhatikan nilai-nilai pantang menyerah, 

sportifitas, percaya diri, dan kejujuran. 

Indikator 

Kognitif : 

(1) Siswa dapat menyebutkan macam gaya dalam lompat jauh 

(2) Siswa dapat menyebutkan gerak dasar dalam lompat jauh 

(3) Siswa dapat menjelaskan gerak dasar dalam lompat jauh 

(4) Siswa dapat menganalisa gerak dalam lompat jauh 

Psikomotor  : 

(1) Siswa dapat melakukan awalan dalam lompat jauh dengan melewati  

rintangan gawang aman dan simpai 

(2) Siswa dapat melakukan tolakan dalam lompat jauh dengan satu kaki yang 

terkuat 

(3) Siswa dapat melakukan gerakan melayang dalam lompat jauh 

(4) Siswa dapat melakukan pendaratan dengan baik dalam lompat jauh 

(5) Siswa dapat melakukan gerakan lanjutan setelah mendarat dalam lompat 

jauh 
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Afektif  

Perilaku berkarakter : 

(1) Disiplin saat berlatih 

(2) Kesungguhan dalam berlatih 

(3) Semangat dalam berlatih 

(4) Sportif dalam berlatih 

(5) Percaya diri dalam berlatih 

Ketrampilan sosial : 

(1) Menjadi pendengar yang baik 

(2) Berani bertanya dan berpendapat 

(3) Bekerja sama dalam kelompok 

A. Tujuan Pembelajaran:  

(1) Siswa dapat  mengetahui gerak dasar  lompat jauh 

(2) Siswa dapat melakukan lompat jauh dengan baik 

B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

(1) Melakukan awalan dalam lompat jauh dengan melewati rintangan 

(2) Melakukan tolakan satu kaki dengan kaki yang terkuat 

(3) Melakukan gerakan melayang dalam lompat jauh 

(4) Melakukan pendaratan dengan baik dalam lompat jauh 

(5) Melakukan gerakan lanjutan setelah mendarat dalam lompat jauh 

C. Metode Pembelajaran: 

(1) Model  : Model pembelajaran kooperatif dan langsung dengan penerapan  

  bermain  katak berburu dan bantuan rintangan 

(2) Metode : Ceramah, demonstrasi, penugasan dan tanya jawab 

 



 

82 
 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Persiapan guru penjasorkes sebelum pelajaran : 

Menyiapkan perangkat ( Silabus, RPP, Instrumen Penilaian ) 

(1) Menyiapkan peralatan dan tempat yang telah ditentukan 

(2) Mengecek kehadiran siswa didalam kelas 

(3) Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

(1) Guru menjelaskan materi pelajaran didalam kelas 

(2) Siswa dibariskan menjadi empat barisan dan berdoa 

(3) Guru menjelaskan tugas gerak dalam pemanasan 

(4) Siswa melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

dengan penerapan bermain katak berburu 

Kegiatan Inti ( 20 menit ) 

4.1.3. Guru menjelaskan tugas gerak melakukan lompatan dengan satu / dua 

kaki tanpa awalan 

4.1.4. Siswa mendemonstrasikan tugas gerak melompat dengan satu / dua kaki 

tanpa awalan 

4.1.5. Guru menjelaskan tugas gerak melakukan lompatan dengan mengunakan 

awalan tiga langkah dan melewati rintangan 

4.1.6. Siswa mendemonstrasikan tugas gerak melakukan lompatan dengan 

mengunakan awalan tiga langkah dan melewati rintangan 

4.1.7. Guru memperhatikan siswa dalam melakukan tugas gerak pembelajaran 

lompat jauh 
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Pertemuan 2 

Persiapan guru dan kegiatan awal sama dengan kegiatan sebelumnya 

Kegiatan Inti ( 20 menit ) 

(1) Guru menjelaskan tugas gerak melakukan tolakan dengan menggunakan 

satu kaki yang terkuat 

(2) Siswa mendemonstrasikan tugas gerak melakukan tolakan dengan 

menggunakan satu kaki yang terkuat 

(3) Guru menjelaskan tugas gerak dalam melakukan gerakan melayang dalam 

melompat 

(4) Siswa mendemonstrasikan tugas gerak dalam melakukan gerakan melayang 

dalam melompat 

(5) Guru menjelaskan tugas gerak melakukan pendaratan dengan baik dalam 

lompat jauh 

(6) Siswa mendemonstrasikan tugas gerak melakukan pendaratan dalam 

lompat jauh 

Kegiatan Penutup ( 5 menit ) 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

3.8.3.10 Pendinginan : Siswa dikumpulkan sambil duduk dan diajak 

bernyanyi 

3.8.3.11 Refleksi  : Tanya jawab tentang kesulitan siswa 

3.8.3.12 Evaluasi  : Evaluasi umum terhadap hasil belajar 

siswa 

3.8.3.13 Apersepsi : Guru memberikan penghargaan untuk individu 

maupun 

  kelompok 
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3.8.3.14 Tindak lanjut  : Membiasakan gerak pada siswa untuk kegiatan 

E. Alat dan Sumber Belajar: 

(1) Buku Penjaskes kelas IV Edy Sih Mitranto / Slamet hal 106 -107 

(2) Diktat atletik 

(3) Lapangan / halaman 

(4) Pluit 

(5)  Cone besar / kecil 

(6) Rintangan gawang aman dan simpai 

F. Penilaian: 

Penilaian Lompat Jauh (Menggunakan Skala Penilaian) 

Lembar Instrumen Penilaian Kognitif 

No Indikator Kognitif 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Siswa dapat menyebutkan gaya lompat jauh      

2. 
Siswa dapat menyebutkan gerak dasar 

dalam lompat jauh      

3. 
Siswa dapat menjelaskan gerak dasar 

dalam lompat jauh      

4. 
Siswa dapat menganalisa gerak dalam 

lompat jauh      

 Jumlah Skor Tiap Butir      

 Total Skor 
Skor Perolehan X 100  = 

       Skor Maksimal 

 

Lembar Instrumen Penilaian Psikomotor 

No Indikator Gerak 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Siswa dapat melakukan awalan      



 

85 
 

a. Pandangan mata      

b. Posisi badan      

c. Koordinasi tangan dan kaki      

2. Siswa dapat melakukan tolakan dengan kaki      

a. Pandangan mata      

b. Ketepatan tolakan      

c. Menggunakan satu kaki      

d. Posisi badan      

3. Siswa dapat melakukan gerakan melayang      

a. Pandangan mata      

b. Posisi badan      

4. Siswa dapat melakukan gerakan mendarat      

a. Pandangan mata      

b. Mendarat dengan dua kaki      

c. Posisi badan      

Jumlah Skor Tiap Butir      

Total Skor       Skor Perolehan X 100  = 

      Skor Maksimal 

 

 

Lembar Instrumen Penilaian Afektif 

No Indikator Perilaku Berkarakter 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Disiplin      

2 Kesungguhan      

3 Semangat      

4 Sportif      

5 Percaya Diri      
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No Indikator Ketrampilan Sosial 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Pendengar yang baik      

2 Berani bertanya      

3 Kerjasama kelompok      

 Jumlah Skor Tiap Butir      

 

 
Total Skor 

Skor Perolehan X 100  = 

      Skor Maksimal 

Keterangan : 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup 

CATATAN : 

4. Rumus untuk menghitung Nilai Akhir 

NA = 2 x kognitif + 3 x psikomotor + 1 x afektif 
6 

  

       Semarang, 2 Mei 2013 
Mengetahui        

Kepala Sekolah     Guru Penjasorkes 

 

 

 

Nurjanah , S.Pd     Aristya Edi Wicaksono 

NIP 19640507 198405 2 005    NIM. 6101911031 
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Lampiran 17  

Foto Kegiatan Siswa 

Perbaikan Pembelajaran Siklus I 

 

 

 

 

 

Gambar : Guru menjelaskan materi pelajaran dikelas 
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Gambar : siswa melakukan pemanasan 

 

 

Gambar : siswa melakukan pemanasan 
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Gambar : guru memberikan pengarahan dan penjelasan 

 

 

 

Gambar : guru memdemontrasikan materi pelajaran 
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Gambar : siswa melaksanakan tugas latihan dalam permainan katak berburu 

 

 

Gambar : guru memperhatikan siswa dalam melaksanakan tugas permainan 

katak berburu 
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Gambar : Siswa melakukan tugas gerak dalam bermain katak berburu 

 

 

Gambar : Guru memperhatikan siswa melakukan tugas gerak bermain katak 

berburu 
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Gambar : Guru menghitung kartu hijau dan merah yang diperoleh siswa 

 

 

Gambar : Guru memberikan reward bagi kelompok siswa yang berhasil dan 

memberikan motivasi bagi kelompok yang belum berhasil 
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Lampiran 18 

Foto Kegiatan Siswa 

Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

 

 

 

 

Gambar : Guru dan siswa melakukan pemanasan 
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Gambar : guru membagi siswa menjadi dua kelompok 

 

 

Gambar : guru menjelaskan dan mendemonstrasikan materi pelajaran 

 

 



 

95 
 

 

 

 

Gambar : Guru mendemonstrasikan tugas gerak dalam bermain katak berburu 

 

 

Gambar : guru mendemonstrasikan posisi mendarat dengan dua kaki 
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Gambar : Siswa melakukan pendaratan dengan dua kaki didalam simpai yang 

sudah disiapkan dan melakukan tolakan dengan satu kaki yang terkuat 

 

 
Gambar : posisi siswa saat mendarat dengan menggunakan dua kaki dan 

observer sedang melakukan pengamatan 
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Gambar : Penilaian siswa melakukan tugas gerak bermain katak berburu 

 

 

Gambar : Siswa melakukan tolakan dengan satu kaki yang terkuat 
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Gambar : siswa melakukan penilaian tugas gerak bermain katak berburu 

 

 

Gambar : siswa melakukan penilaian tugas gerak bermain katak berburu 
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Gambar : siswa melakukan penilaian tugas gerak bermain katak berburu 

 

 

Gambar : Observer dan peneliti sedang melakukan pengamatan 
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Gambar : Siswa melakukan pendinginan bernyanyi bersama 
 
 
 
 


