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ABSTRAK 
 
 
 
Abdul Mu’in.2013. Upaya Pembelajaran Lempar Turbo dengan pendekatan 
lingkungan sungai pada siswa kelas V SDN Suradadi 05 Kabupaten Tegal Tahun 
pelajaran 2012/2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Tri 
Nurharsono,M.Pd, Pembimbing II: Supriyono, S.Pd.M.Or.  
Kata kunci : Pembelajaran, Lempar Turbo,Lingkungan sungai. 

Latar belakang dalam penelitian ini  adalah minimnya sarana lembing turbo 
dan motivasi siswa yang masih rendah dalam pembelajaran lempar turbo. Hal ini 
memerlukan penyelesaian masalah diantaranya dengan model pembelajaran yang 
dapat membuat anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran lempar turbo, 
diantaranya dengan mengganti lembing turbo dengan pelepah pisang dan 
pembelajarannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sungai sehingga 
anak merasa termotivasi dalam melempar turbo. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimana Upaya Pembelajaran Lempar Turbo Dengan Pendekatan 
Lingkungan Sungai Pada Siswa Kelas V SDN Suradadi 05 Kabupaten Tegal Tahun 
Pelajaran 2012/2013?“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya 
pembelajaran bermain lempar turbo dengan pendekatan lingkungan sungai pada 
siswa kelas V SDN Suradadi 05 Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013.   

Jenis penelitian yang digunakan adalaah penelitian tindakan kelas dan 
pelaksanaannya menggunakan minimal 2 siklus, dengan tahapan tiap siklus adalah 
Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, dan Refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SDN Suradadi 05 tahun pelajaran 2012/2013 sejumlah 27 siswa yang 
terdiri dari 11 siswa putri dan 16 siswa putra. Obyek penelitian ini adalah 
pembelajaran lempar turbo dengan pendekatan lingkungan sungai Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif yaitu deskriptif komparatif, membandingkan nilai 
tes antar siklus dan indikator kinerja yaitu ketuntasan belajar klasikal mencapai 80%.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 
siklus I ke siklus II sebesar 3,70 dari 74,63 menjadi 78,33 atau jika dibandingkan 
dengan kondisi awal maka kenaikan rata-rata nilainya adalah 6,85. Sedangkan 
kenaikan ketuntasan klasikal adalah 19 % dari 70% pada siklus I menjadi 89% pada 
akhir siklus II, hal ini juga berarti mengalami kenaikan 33% dari kondisi awal yang 
ketuntasan klasikalnya hanya 56%. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah Pembelajaran Penjasorkes materi 
lempar turbo  menggunakan pendekatan lingkungan sungai dapat meningkatkan hasil 
belajar Penjasorkes pada siswa kelas V SDN Suradadi 05. Hasil belajar meliputi 
aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Dari hasil observasi maupun angket diketahui 
bahwa peserta didik menunjukkan perhatian dan minat belajar yang tinggi. Saran dari 
peneliti adalah 1) guru hendaknya lebih kreatif dalam menghadapi keterbatasan alat 
pembelajaran yang tersedia di sekolah 2) guru dapat  melakukan  inovasi  
pembelajaran tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa 3) 
Sekolah hendaknya memiliki kebijakan untuk menyediakan alat pembelajaran yang 
memadai serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi kreatifitas guru. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang  

Dalam era globalisasi sekarang ini, penduduk Indonesia dituntut untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan sumber daya 

manusia perlu adanya suatu pendidikan, karena dalam bidang pendidikan 

mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu kemajuan bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan 

kemajuan zaman dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti 

semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kemajuan dan kesejahteraan serta kualitas masyarakat bangsa dan negara. 

Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses pemberdayaan dan 

pembudayaan individu agar ia mampu memenuhi kebutuhan perkembangannya 

sekaligus memenuhi tuntutan sosial, kultural dan religius dalam lingkungan 

kehidupannya. 

Di dalam intensifikasi penyelengaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan pendidikan jasmani 

adalah sangat penting, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan 

olahraga yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu 

diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif 

sepanjang hayat. 
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Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan jasmani secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan 

olahraga.  

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan 

nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat  

yang bermuara merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. 

Dengan pendidikan jasmani siswa akan memperoleh berbagai ungkapan 

yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta berbagai 

ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, memiliki kebugaran jasmani, kebiasaan 

hidup sehat dan mamiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak manusia. 

Menurut Baucher dalam Aip Syaifudin (2001:1.17) kata pendidikan 

jasmani terdiri dari dua kata jasmani (Physical) dan pendidikan (education), kata 

jasmani memberi pengertian pada bemacam-macam kegiatan jasmani yang 

meliputi: kekuatan jasmani, pengembangan jasmani, kecakapan jasmani, 

kesehatan jasmani dan penampilan jasmnai. Sedangkan tambahan kata pendidikan 

yang kemudian menjadi pendidikan jasmani (Physical education) merupakan satu 

pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dan jasmnai saja. 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memberikan perhatian 

pada akivitas pengembangan jasmani manusia, walaupun pengembangan 
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utamanya adalah jasmani namun tetap berintensi pendidikan. Pengembangan 

jasmani bukan merupakan tujuan akan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam pendidikan jasmani (physical education) terdapat dua 

kombinasi antara unsur bermain dan olahraga yang berorientasi pada tujuan 

pendidikan yaitu mencoba melakukan kegiatan mendidik melalui aktivitas  fisik. 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah dasar adalah membantu 

peserta didik agar meningkatkan ketrampilan geraknya. Selain itu agar muncul 

rasa senang dan mau berpartisipasi dalam berbagai aktifitas dalam bermain. 

Dengan meningkatkan ketrampilan gerak, pemahaman kognitif, dan sikap positif 

terhadap aktivitas jasmani kelak akan menjadi manusia dewasa yang sehat, segar 

jasmani dan rohani serta kepribadian yang mantap. 

Konsep yang tidak terlepas dari aktivitas olahraga adalah bermain dengan 

permainan, termasuk didalamnya cabang olahraga atletik. Atletik  merupakan 

kegiatan jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan yang dinamis dan harmonis 

seperti: jalan, lari, lompat dan lempar.  

Kids Atletik merupakan cabang olahraga yang tergolong baru bagi 

pembelajaran pendidikan penjasorkes di Sekolah Dasar, namun pada dasarnya 

gerakan-gerakan yang ada didalamnya merupakan gerak dasar atletik. Cabang-

cabang Kids Atletik diantaranya Lari Kanga, Lompat Katak, Lempar turbo dan 

lari Formula. 

 Kids Atletik merupakan nomor atletik yang baru diperlombakan sejak 

tahun 2008 dalam POPDA tingkat SD, maka sarana dan prasarananya pun masih 
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jarang dimiliki oleh sebagian Sekolah Dasar, bahkan di toko olahraga pun jarang 

yang menjual alat-alat kids Atletik. 

 Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Pada pelajaran ini hampir semua materi yang 

disampaikan sangat membutuhkan adanya alat/media pembelajaran. Tanpa 

alat/media pembelajaran tentu akan menghambat kegiatan belajar mengajar. 

Dengan kata lain, lengkap dan tidak lengkapnya sarana prasarana pembelajaran 

turut mempengaruhi maksimal dan tidaknya ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Sarana yang lengkap bisa memudahkan guru untuk mengejar target tertentu yang 

menjadi tujuan pembelajaranya. Begitupun sebaliknya, sarana yang tidak lengkap 

akan menyulitkan guru dalam mencapai tujuan pembelajarannya. 

Dalam pembelajaran lempar turbo ditemukan beberapa permasalahan 

diantaranya jumlah lembing turbo yang masih sedikit dan motivasi siswa terhadap 

pembelajaran lempar turbo masih rendah sehingga tidak semua siswa dapat 

menguasai teknik lempar turbo dengan benar. Hal ini menyebabkan proses 

pembelajaran lempar turbo menjadi tidak efektif dan mengakibatkan target 

kurikulum menjadi sangat rendah.  

Target yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran lempar turbo  pada 

kelas V SDN Suradadi 05 adalah ketuntasan kelas mencapai minimal 80% pada 

KKM indikator 75. Target tersebut ternyata belum tercapai, dari 27 siswa baru ada 

56% yang tuntas atau 12 siswa yang belum tuntas. 



5 
 

 

Dengan kondisi seperti ini maka diperlukan adanya media alternatif dan 

model pembelajaran yang dapat membuat anak tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran lempar turbo, diantaranya dengan mengganti lembing turbo dengan 

pelepah pisang dan pembelajarannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

lingkungan sungai sehingga anak merasa termotivasi dalam melempar turbo. Dari 

segi bentuk, pelepah pisang ada kemiripan dengan bentuk lembing turbo, dari segi 

ketersediaan dan harga, maka pelepah pisang sangat mudah untuk ditemukan di 

pekarangan-pekarangan sekitar sekolah atau disekitar rumah. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “ Upaya Pembelajaran Bermain Lempar 

Turbo Dengan Pendekatan Lingkungan Sungai pada siswa kelas V SDN Suradadi 

05 Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang tersebut di atas, maka 

rumusan penelitian yang diajukan adalah “Bagaimana Upaya Pembelajaran 

Bermain Lempar Turbo Dengan Pendekatan Lingkungan Sungai pada siswa kelas 

V SDN Suradadi 05 Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengetahui Upaya 

Pembelajaran Bermain Lempar turbo dengan Pendekatan Lingkungan Sungai 

Pada siswa kelas V SDN Suradadi 05 Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 

2012/2013. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam dunia 

pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori bahwa peningkatan 

pembelajaran lempar turbo dapat dilakukan dengan metode pembelajaran media 

melempar pelepah pisang dan melempar turbo dengan pendekatan lingkungan 

sungai. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

1) Siswa mendapat pengalaman belajar yang beragam. 

2) Penguasaan kemampuan lempar turbo meningkat. 

3) Siswa mendapat kesempatan yang sama untuk berlatih lempar turbo  

4) Siswa lebih antusias, aktif dan senang mengikuti pembelajaran khususnya  

pada materi lempar turbo. 

1.4.2.2 Bagi Guru Penjasorkes 

1) Guru mendapat pengalaman dalam penguasaan metode pembelajaran. 

2) Guru memiliki pengalaman dan kreatif untuk memecahkan berbagai 

permasalahan pembelajaran. 

3) Tercapainya standar kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien. 

4) Menambah wawasan untuk kreatif memecahkan permasalahan pembelajaran 

di kelasnya. 
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1.4.2.3 Bagi sekolah 

Adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang berakibat 

terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru, sehingga pada akhirnya akan 

mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. Selain itu penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi acuan jika ada penelitian sejenis. 

1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Dari permasalahan tersebut di atas, sesungguhnya ada beberapa alternatif 

tindakan agar proses pembelajaran lempar turbo di kelas V SDN Suradadi 05 

Kabupaten Tegal menjadi lebih efektif, diantaranya adalah : 

1) Penyediaan lembing turbo yang memadai dari sekolah 

2) Penggunaan metode pembelajaran lempar turbo dengan pelepah pisang 

3) Penggunaan metode pembelajaran lampar turbo dengan pendekatan 

lingkungan sungai 

4) Dengan bentuk formasi pembelajaran yang variatif 

Dari beberapa alternatif pemecahan masalah belajar lempar turbo 

tersebut, prioritas pemecahan masalah yang diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan ketidakefektifan belajar lempar turbo pada siswa kelas V SDN 

Suradadi 05 Kabupaten Tegal, dengan cepat dan mudah adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran lempar turbo dengan menggunakan media 

pelepah pisang dan melempar turbo dengan memanfaatkan lingkungan sungai 

sebagai tempat pembelajaran. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1. Pengertian Pembelajaran 

 “Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku individu yang disebabkan 

oleh pengalaman (Slavin dalam carapedia,com) 

Menurut Rahil Mahyuddin dalam Carapedia.com, pembelajaran adalah  

perubahan tingkah laku yang melibatkan ketrampilan kognitif yaitu penguasaan 

ilmu dan perkembangan kemahiran intelek.  

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses perubahan perilaku yang melibatkan keterampilan kognitif 

sebagai hasil dari pengalaman. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, Pembelajaran pada 

dasarnya adalah upaya memperkembangkan potensi yang dimiliki anak menjadi 

sesuatu yang aktual. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan 

banyak tergantung pada proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar 

yang perlu diperhatikan yaitu: (1) sejauhmana efektifitas guru dalam 

melaksanakan pengajaran dan (2) sejauhmana siswa dapat belajar dan menguasai 

materi pelajaran seperti yang diharapkan.  
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Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan 

kreatifitas pengajar. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang 

dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa 

pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui 

perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain 

pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan 

kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. 

Pembelajaran pendidikan jasmani merupakan proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar dalam proses pendidikan jasmani yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, 

neuromuscular, perseptual, kognitif dan emosional dalam kerangka sistem 

pendidikan nasional. 

Motode pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan 

(PAIKEM). 

2.2 Metode Pembelajaran 

2.2.1 Ceramah 

Metode ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah dengan kombinasi 

metode yang bervariasi. Mengapa disebut demikian, sebab ceramah dilakukan 

dengan ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. 
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2.2.2 Diskusi Umum (Diskusi Kelas) 

Model ini bertujuan untuk tukar mekar gagasan, pemikiran, 

informasi/pengalaman diantara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-

pokok pikiran (gagasan/kesimpulan) 

2.2.3 Curah Pendapat (Brainstorming) 

Metode curah pendapat adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka 

menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua 

peserta. Berbeda dengan diskusi, dimana gagasan dari seseorang dapat 

ditanggapai (didukung, dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati) oleh peserta 

lain, pada penggunaan metode curah pendapat, pendapat orang lain tidak terlalu 

ditanggapi. Tujuan curah pendapat adalah membuat komplikasi (kumpulan) 

pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Hasilnya 

kemudian dijadikan peta informasi, peta pengalaman, atau peta gagasan (mind 

map) untuk menjadi pembelajaran bersama. 

2.2.4 Diskusi Kelompok 

Sama seperti diskusi, diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik 

dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih, dalam kelompok-kelompok 

kecil, yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Metode ini dapat 

membangun suasana saling menghargai perbedaan pendapat dan juga  

meningkatkan partisipasi peserta yang masih belum banyak berbicara dalam 
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diskusi yang luas. Tujuan penggunaan metode ini adalah  mengembangkan 

kesamaan pendapat atau kesepakatan atau mencari suatu rumusan terbaik 

mengenai suatu persoalan. Setelah diskusi kelompok, proses dilanjutkan dengan 

diskusi pleno. Pleno adalah istilah yang digunakan untuk diskusi kelas atau 

diskusi umum yang merupakan lanjutan dari diskusi kelompok yang dimulai 

dengan pemaparan hasil diskusi kelompok. 

2.2.5 Sandiwara 

 Metode ini seperti memindahkan ‘sepenggal cerita’ yang menyerupai 

kisah nyata atau situasi sehari-hari dalam pertunjukan. Penggunaan metode ini 

ditujukan untuk mengembangkan diskusi dan analisa peristiwa (kasus). Tujuannya 

adalah sebagai media untuk memperlihatkan berbagai permasalahan pada suatu 

tema (topik) sebagai bahan refleksi dan analisis solusi penyelesaian masalah.  

2.2.6 Penugasan 

 Metode penugasan yang dimaksud adalah guru memberi tugas gerak 

kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Hal ini ditujukan 

sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. 

2.2.7 Demonstrasi 

 Merupakan metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan 

cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. 

Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu, 
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demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan : demonstrasi proses untuk untuk 

memahami langkah demi langkah; dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan 

atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya setelah demonstrasi 

dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Sebagai hasil, peserta akan 

memperoleh pengalaman belajar langsung setelah melihat, melakukan, dan 

merasakan sendiri. Tujuan dari demonstrasi yang dikimbinasikan denga praktek 

adalah membuat perubahan pada rana ketrampilan.  

2.2.8 Praktek Lapangan 

  Merupakan metode yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan 

kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperolehnya. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata yang 

diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta, sehingga dapat memicu 

kemampuan peserta dalam mengemabangkan kemampuannya. Sifat metode 

praktek adalah pengembangan ketrampilan.   

2.2.9 Permainan (Games) 

Dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh 

semangat dan antusiasme. Karakteristik permainan adalah menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan (fun) serta serius tapi santai (sersan). Permainan 

digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi 

gerak (akrab), dan dari jenuh menjadi riang (segar). Metode ini diarahkan agar 
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tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira 

meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. Sebaiknya permainan 

digunakan sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu 

kosong atau sekedar permainan. Permainan sebaiknya dirancang menjadi suatu 

‘aksi’ atau kejadian yang dialami sendiri oleh peserta, kemudian ditarik dalam 

proses refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam (prinsip, nilai, atau 

pelajaran-pelajaran). Wilayah perubahan yang dipengaruhi adalah ranah sikap-

nilai. 

2.3 Media Pembelajaran 

Secara harfiah, Media berarti, perantara atau pengantar, yaitu perantara 

atau pengantar (KBBI,2002:726).  

 Sementara, R. Rahardjo dalam Supandi (1992:55) menyatakan bahwa 

media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyaluran ingin 

diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan.  Dari kedua pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan. 

Pada penelitian ini media yang digunakan adalah pelepah pisang yang 

dibuat menyerupai lembing turbo dengan pertimbangan agar pembelajaran lebih 

fektif dan efisien karena alat ini mudah ditemukan di sekitar lingkungan sekolah, 

serta mudah dibuat oleh seluruh siswa. 
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2.4 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 

merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat 

menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial dan 

emosional yang selaras, serasi dan seimbang (Khomsin,2013:12). 

Seperti kegiatan pendidikan lainnya, pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai perkembangan total dari 

peserta didik yang mencakup bukan saja perkembangan fisik, intelegensi, emosi, 

dan sosial, akan tetapi menyangkut juga aspek moral dan spiritual, karena didalam 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sangat memperhatikan landasan-

landasan kesehatan dan kematangan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai konsep-

konsep pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam pelaksanaannya memiliki 

tujuan dan fungsi menumbuhkembangkan siswa dari aspek organik, 

neoromuskular, kognitif, emosional, perseptual, fisik dan merupakan suatu proses 

gerak manusia yang menuju pada pengembangan pola-pola perilaku manusia. 
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2.5 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Menurut Depdiknas (2003:6) menyatakan tujuan pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan sebagai berikut: 

1) Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui nilai dalam pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan 

2) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam kontek kemajemukan budaya etnis dan agama. 

3) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran 

jasmani, olahraga dan kesehatan. 

4) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja 

sama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5) Mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan berbagai macam 

permainan dan olahraga. 

6) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melalui berbagai aktivitas jasmani. 

7) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

8) Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 
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9) Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat 

rekreatif. 

2.6 Fungsi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Fungsi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan menurut Depdiknas 

(2003:7-9) meliputi berbagai aspek, yaitu : aspek organik, aspek neuromuskuler, 

aspek perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional. 

2.6.1 Aspek organik  

1) Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individual 

dapat memahami tuntutan lingkunganya secara memadai serta memiliki 

landasan untuk pengembangan keterampilan. 

2) Meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk 

menahan kerja dalam waktu yang lama. 

3) Meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimal yang dikeluarkan 

oleh otot atau kelompok otot. 

4) Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individual untuk 

melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif 

lama. 

5) Meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi 

cidera. 
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2.6.2 Aspek neuromuskuler meliputi: 

1) Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

2) Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperi; berjalan, berlari, 

meloncat, melompat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, 

bergulir, dan menarik. 

3) Mengembangkan ketrampilan non-lokomotor, seperti; mengayun, 

melengkung, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, 

membongkok. 

4) Mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa gerak, 

power, waktu reaksi, kelincahan. 

5) Mengembangkan keterampilan  dasar manipulatif, seperti; memukul, 

menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, 

memantulkan, bergulir,memvoli. 

6) Mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, softball, bola 

voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, beladiri, dan lain sebagainya. 

7) Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti; menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang. 

2.6.3 Aspek perceptual meliputi: 

1) Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 
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2) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau 

ruang, yaitu kemampuan mengenali obyek yang ada didepan, belakang, 

bawah, sebelah kanan, sebelah kiri. 

3) Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerakyang melibatkan 

tangan, tubuh dan kaki. 

4) Mengembangkan keseimbangan tubuh yaitu; kemampuan memepertahankan 

keseimbangan statis dan dinamis. 

5) Mengembangkan dominasi yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan 

atau kaki kanan atau kaki kiri dalam melempar dan menendang. 

6) Mengembangkan lateralis, yaitu; kemampuan membedakan antara sisi 

kanan, atau sisi kiri tubuh diantara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya 

sendiri. 

7) Mengembankan image tubuh, yaitu; kesadaran bagian tubuhatau seluruh 

tubuh dan hubunganya tempat atau ruang. 

2.6.4 Aspek kognitif meliputi: 

1) Mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, 

memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. 

2) Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan dan etika. 

3) Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat 

dalam aktivitas yang terorganisasi. 
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4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubunganya 

dengan aktivitas jasmani. 

5) Menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan yang berhubungan 

dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan 

dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. 

6) Meningkatkan pemahaman tentang memecahkan memecahkan problem-

problem perkembangan melalui gerak. 

2.6.5 Aspek sosial meliputi: 

1) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada. 

2) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam 

situasi kelompok. 

3) Belajar komunikasi dengan orang lain. 

4) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam 

kelompok. 

5) Mengembangkan kepribadian, sikap dan nilai agar dapat berfungsi sebagai 

anggota masyarakat. 

6) Mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima dimasyarakat. 

7) Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

8) Belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. 

9) Mengembangkan sikap yang mencerninkan karakter moral yang baik. 
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2.6.6 Aspek emosional meliputi: 

1) Mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. 

2) Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 

3) Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. 

4) Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 

2.7 Karakteristik Anak Usia SD 

2.7.1 Karakteristik Fisik  

1) Otot-oto kaki dan otot-otot lengan lebih berkembang. 

2) Anak-anak menjadi sadar akan keadaan jasmaninya 

3) Anak-anak laki-laki senang pertandingan-pertandingan yang kasar dan keras 

4) Anak-anak masa ini pertumbuhan tinggi dan berat tidak cepat lagi 

5) Kekuatan otot-otot tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan 

6) Anak-anak masa ini ada perbaikan kecepatan bereaksi 

7) Anak-anak umur ini gemar akan jenis-jenis olahraga pertandingan  

8) Lebih terlihat adanya perbedaan jenis kelamin 

9) Koordinasi anak-anak umur ini baik, karena itu sudah dapat diajarkan jenis-

jenis kegiatan yang agak sukar, artinya kegiatan-kegiatan yang memerlukan 

gerak gabungan. 

10) Keadaan jasmani terlibat kuat, kokoh, dan sehat. 

11) Anak-anak masa ini pertumbuhan kaki lebih cepat dari pada pertumbuhan 

tubuh bagian atas 
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12) Perkembangan paru-paru hampir berakhir, sedang pernafasan setiap 

menitnya antara 18-20 kali 

13) Anak-anak masa ini terlibat nyata adanya perbedaan kekuatan dan 

ketrampilan antara laki-laki dan perempuan. 

2.7.2 Karakteristik Mental 

1) Anak-anak masa ini lebih gemar bermain-main dengan mempergunakan 

bola 

2) Anak-anak lebih berminat dalam permainan-permainan beregu atau 

kelompok 

3) Anak-anak masa ini jiwa kepahlawannya besar 

4) Anak-anak masa ini belum mengerti masalah-masalah atau problem-

problem kesehatan umum 

5) Kemampuan pemusatan untuk memperhatikan sesuatu terus bertambah 

6) Anak-anak masa ini memiliki perasaan bangga sekali atas prestasi yang 

dicapai  

7) Anak-anak sangat terpengaruh apabila ada kelompok yang menonjol atau 

mencapai prestasi tinggi 

8) Sementara anak masa ini mudah putus asa, karena itu usahakan bangun 

kembali atau bangkitkan kembali apabila tidak berhasil dalam mencapai 

sesuatu. 

9) Anak-anak masa ini sangat percaya terhadap orang dewasa 
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10) Dalam melakukan sesuatu usaha, selalu berusaha mendapat persetujuan 

guru lebih dahulu. 

11) Anak-anak masa ini pada umumnya memperhatikan soal waktu, karena itu 

berusaha bekerja tepat pada waktunya. 

12) Masa ini terdapat perbedaan dalam kemampuan membaca, tetapi anak-anak 

sangat berminat membaca mengenai fakta-fakta. 

2.7.3 Karakteristik Sosial dan Emosional 

1) Bersamaan dengan proses kematangan fisik, emosinya pada waktu itu tidak 

stabil 

2) Karena hasrat bergabung dan adanya perbedaan cara dapat menimbulkan 

salah faham antara anak satu dan lainnya. 

3) Anak-anak masa ini mudah timbul rasa takjub 

4) Anak-anak perempuan menaruh minat terhadap anak lak-laki 

5) Apa yang dilakukan oleh anak dewasa, mempunyai pengaruh besar terhadap 

anak-anak masa ini. 

6) Anak-anak masa ini emosi biasa berontak 

7) Mempunyai tanggapan positif terhadap penghargaan dan pujian-pujian. 

8) Anak-anak masa ini mempunyai pandangan kritis terhadap tindakan orang 

dewasa 
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9) Umumnya anak laki-laki tidak begitu memperhatikan terhadap anak 

perempuan, sedang anak perempuan menaruh perhatian terhadap laki-laki 

yang lebih tua atau lanjut umurnya. 

10) Rasa kebanggan berkembang 

11) Setiap hal yang dikerjakan, menginginkan adanya penghargaan atau 

pengenalan. 

12) Apabila bersama-sama dengan anak dewasa, anak-anak masa ini suka 

bekerja demi kebaikan  

13) Sangat bangga apabila dapat mencapai sesuatu, sebaliknya sangat susah dan 

beni apabila kalah atau berbuat kesalahan. 

14) Ingin pengenalan atau penghargaan dari kelompok  

15) Khususnya anak laki-laki kemampuan bekerja sama tumbuh dengan cepat, 

kualitas kepemimpinan tampak. 

16) Anak-anak masa ini gemar berpesta, dan merasa senang turut aktif dalam 

kepanitian dan dalam penyelenggaraan. 

17) Anak-anak masa ini bersifat loyal atau bersifat terus terang terhadap 

kelompoknya, atau sebaliknya malah suka mengacau. 

18) Anak-anak masa ini mudah memperoleh teman lebih senang melakukan 

kegiatan dalam kelompok dari pada kegiatan yang bersifat perorang 

(individu) 

19) Berminat dalam kelompok, sangat suka bergabung dalam jenis kelamin 

yang sejenis (Mochamad Moeslim 1973:6-8). 



24 
 

 

2.8 Pengertian Lempar 

Lempar adalah suatu gerakan yang menyalurkan pada suatu benda yang 

menghasilkan daya pada benda tersebut dengan memiliki kekuatan ke depan atau 

ke atas (Djumidar 2001:7.3). 

Lemparan adalah suatu gerakan yang menyalurkan tenaga pada suatu 

benda yang menghasilkan daya pada benda tersebut dilakukan melalui gerakan 

ayunan dari samping (Djumidar 2001:7.27) 

 Gerakan dasar melempar dengan tangan kiri atau kanan : 

1) Melempar ke atas satu atau dua tangan 

2) Melempar ke bawah satu atau dua tangan 

3) Melempar ke samping  

4) Melempar lurus  

5) Melempar jauh 

6) Melempar sasaran  

2.9 Modifikasi  

Modifikasi berarti pengubahan (KBBI,2002:751). Modifikasi merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran 

dapat mencerminkan Developentally Appropriate Practic (DAP). DAP artinya 

bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan 

atau kondisi anak dan dapat membantu mendorong kearah perubahan tersebut. 
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Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan tingkat kematangan anak didik yang diajarnya. Perkembangan atau 

kematangan yang dimaksud mencakup fisik, psikis maupun keterampilannya. 

Modifikasi ini dapat diklasifikasikan seperti : 

1) Peralatan  

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan cara modifikasi peralatan yang di gunakan. Misalnya 

untuk anak SD pada materi pembelajaran lempar turbo tidak mengunakan lembing 

turbo yang sebenarnya dalam latihan awal, akan tetapi bisa menggantinya dengan 

menggunakan pelepah pisang untuk latihan teknik melempar yang benar hal ini 

disebabkan jumlah lembing turbo yang terbatas dan dapat memanfaatkan 

lingkungan sekitar. 

2) Penataan ruang gerak dalam belajar 

Dalam hal ini guru harus menata ruang sebaik mungkin agar siswa dalam 

bergerak tidak saling terganggu dengan siswa yang lain. 

3) Jumlah siswa yang terlibat 

Agar siswa  dapat  leluasa bergerak dan mendapatkan porsi yang sama 

dalam berlatih maka sangat perlu untuk membagi siswa dalam kelompok-

kelompok. 
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Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi 

pelajaran sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat 

memperlancar siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa yang tadinya kurang 

terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan 

tercermin dari aktivitas pembelajarannya yang diberikan guru melalui awal hingga 

akhir pelajaran. (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman dalam skripsi 

Tasdik,2011:22). 

2.10 Lempar Turbo (lempar satu tangan untuk mencapai jarak) 

1) Prosedur 

Lempar lembing anak (lempar turbo) diawali dengan awalan 5 meter setelah 

melakukan awalan pendek peserta melempar lembing anak ke area, 

lemparan dengan dibatasi garis lempar.  

2) Keamanan 

Karena keamanan cukup rawan dalam lempar lembing turbo maka hanya 

petugas yang boleh berada di area pendaratan lemparan, sangat terlarang 

melempar balik lembing kea rah batas garis lempar. 

3) Penilaian 

Setiap lemparan diukur dengan memberi tanda yang ditarik 90 derajat 

kearah garis batas lempar dan dicatat perinterval 25 cm, bila lembing jatuh 

di antara / tengah garis 25 cm maka dibulatkan ke atas, jumlah jarak terbaik 

dari dua lemparan masing-masing anggota tim merupakan hasil prestasi tim. 
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1. Peralatan : Lembing turbo (lembing anak), Garis ukur yang telah 

dikalibrasi dengan meteran, dan kartu lomba  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Lembing turbo 

2.11 Model Pembelajaran Lempar turbo dengan  Pelepah Pisang 

Anak-anak dibariskan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

anak, tiap kelompok 5 siswa. Anak melakukan gerakan melempar pelepah pisang 

ke depan dengan awalan 3 langkah. Lemparkanlah pelapah pisang dengan teknik 

yang benar seperti lempar lembing. Panjang pelepah pisang 40 cm.  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Turbo pelapah pisang 

40 cm 

15 cm 

5 cm 40 cm 
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Gambar 2.3. Kerangka Berfikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Suradadi 05  Tahun 

Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 27 siswa terdiri dari 11 siswa putri dan 16 

siswa putra. 

3.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pembelajaran lempar turbo dengan pendekatan 

lingkungan sungai yang diharapkan akan membuat anak tertarik untuk 

mempraktikkannya. 

3.3. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada tanggal 2 dan 30 Mei 

2013 pada jam pelajaran penjasorkes kelas V. 

3.4. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di area sungai yang terletak di sekitar 

lingkungan sekolah pada siswa kelas V SDN Suradadi 05 Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal. 
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3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto,2006:160). 

Data yang akan diambil selama  penelitian tindakan kelas diperoleh 

dengan cara melakukan observasi, dokumentasi, dan tes.   

1. Tes yang dilaksanakan dengan menggunakan tes  unjuk kerja terdiri dari tes 

penjajagan untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum dilakukan 

tindakan. Tes akhir untuk mengukur kemampuan dan keterampilan siswa 

dalam penguasaan materi pembelajaran.  

2. Catatan lapangan meliputi catatan tentang kegiatan selama pembelajaran 

dan kegiatan siswa sebagai subjek peneliti, baik secara objektif maupun 

tafsiran. 

3. Tehnik non tes dilakukan untuk memperoleh data dan informasi melalui 

pengamatan langsung saat pembelajaran berlangsung oleh peneliti. 

3.6. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 siklus, 

yang ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi lempar turbo. 
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Setiap siklus mencakup empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi.  

 

           
           
     
 

 
 

SIKLUS I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIKLUS II 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Alur Tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan 
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 Untuk memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan, prosedur 

penelitian ini meliputi tahap-tahap berikut: 

1) Tahap Persiapan Survei Awal 

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan observasi di sekolah tempat 

penelitian. 

2) Tahap Seleksi informant, Penyiapan Instrument dan Alat 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan yang meliputi: 

a. Menentukan subjek penelitian 

b. Menyiapkan alat dan instrunent penelitian dan evaluasi 

3)  Tahap Pengumpulan Data dan Treatment 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data tentang: 

a. Hasil belajar lempar turbo 

b. Kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran 

c. Ketepatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

d. Media pembelajaran 

e. Pelaksanaan pembelajaran 

f. Semangat dan keaktifan siswa 

4) Tahap Analisis Data 

  Analisis data dilakukan dengan model deskriptif prosentase. Data hasil 

observasi dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan dengan 
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membandingkan pencapaian ketuntasan klasikal persiklus, serta berdasarkan hasil 

pengamatan.  

5) Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari semua kegiatan awal survei 

sampai dengan menganalisis data yang dilakukan pada waktu penelitian. 

3.6.1 Rancangan Siklus I 

3.6.1.1 Tahap Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti menyusun scenario pembelajaran yang terdiri dari : 

1) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang 

akan disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran. 

2) Membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada tindakan (treatment) 

yang diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu pembelajaran 

lempar turbo menggunakan pendekatan lingkungan sungai. 

3) Menyusun Instrumen yang akan digunakan pada siklus Penelitian Tindakan 

Kelas, penilaian dalam modifikasi pembelajaran lempar turbo. 

4) Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pembelajaran. 

5) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

6) Perizinan (izin kepada pihak jurusan maupun lembaga sekolah) 

3.6.1.2 Tahap Pelaksanaan. 

 Pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 

proses pembelajaran di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1) Guru Menjelaskan kegiatan pembelajaran lempar turbo melalui pendekatan 

lingkungan sungai. 

2) Siswa melaksanakan pemanasan sebelum mulai ke materi dengan 

permainan. 

3) Siswa melakukan lempar turbo dengan melewati rintangan sungai  . 

Konsep penelitian lempar turbo melalui pendekatan lingkungan sungai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan lempar turbo tanpa awalan 

- Siswa yang berada dibarisan paling depan kemudian melakukan lempar 

turbo melewati rintangan sungai. 

- Setelah selesai melempar dilanjutkan oleh siswa yang berbaris 

dibelakangnya  dan diulang sampai selesai 

 

 

 

 

.     SUNGAI 

        

 

 
Gambar  3.5. Siswa melakukan lempar turbo  tanpa  

awalan melewati rintangan sungai 
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b) Melakukan lempar turbo dengan awalan 2 atau 3 langkah 

- Siswa yang berada dibarisan paling depan kemudian melakukan lempar 

turbo melewati rintangan sungai. 

- Setelah selesai melempar dilanjutkan oleh siswa yang berbaris 

dibelakangnya  sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 SUNGAI 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3.6. Siswa melakukan lempar turbo  dengan awalan 2-3  

langkah  melewati rintangan sungai 
 
 

4) Menarik kesimpulan 

5) Penilaian langsung dilaksanakan pada saat proses pembelajaran lempar 

turbo melalui pendekatan lingkungan sungai 

6) Melakukan pendinginan 

7) Siswa mengisi lembar angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

lempar turbo melalui pendekatan lingkungan sungai. 
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3.6.1.3 Pengamatan 

1) Pengamatan dilakukan untuk menilai aktifitas dan kerjasama siswa (aspek 

afektif dan aspek psikomotorik) melalui lembar observasi yang telah 

disiapkan 

2) Guru mengisi lembar observasi aktifitas dan kerjasama siswa 

3) Guru mengamati kesulitan yang dihadapi siswa selama pembelajaran 

4) Menilai hasil evaluasi siklus I 

3.6.1.4 Refleksi 

1) Guru menganalisis hasil pengamatan 

2) Mempelajari analisis indikator pengamatan dan evaluasi 

3) Membuat kesimpulan terhadap pelaksanaan siklus I 

4) Membuat perbaikan atau revisi untuk pelaksanaan siklus II berdasarkan 

hasil yang dicapai pada siklus I 

3.6.2 Rancangan Siklus II 

3.6.2.1 Perencanaan yang dilakukan meliputi : 

1) Melakukan revisi modifikasi pembelajaran lempar turbo pada siklus I 

2) Membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada tindakan (treatment) 

yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu modifikasi 

pembelajaran lempar turbo 

3) Menyusun instrument yang digunakan dalam siklus penelitian tindakan 

kelas (PTK), penilaian dalam pembelajaran lempar turbo 
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4) Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pengajaran 

5) Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

3.6.2.2 Tahap Pelaksanaan  

 Pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 

proses pembelajaran di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran lempar turbo dengan 

menggunakan pendekatan lingkungan sungai 

2) Siswa melaksanakan pemanasan 

3) Siswa melakukan lempar turbo dengan melewati rintangan sungai 

4) Menarik kesimpulan 

5) Penilaian langsung dilaksanakan pada saat proses pembelajaran lempar 

turbo melalui pendekatan lingkungan sungai 

6) Melakukan pendinginan 

7) Siswa mengisi lembar angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

lempar turbo melalui pendekatan lingkungan sungai 

 

3.6.2.3 Pengamatan  

1) Pengamatan dilakukan untuk menilai aktifitas dan kerjasama siswa (aspek 

afektif dan psikomotorik) melalui lembar observasi yang telah disiapkan 

2) Guru mengisi lembar observasi aktivitas dan kerjasama siswa 

3) Guru mengamati kesulitan yang dihadapi siswa selama pembelajaran 

4) Menilai hasil evaluasi siklus I 
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3.6.2.4 Refleksi 

1) Guru menganalisis hasil pengamatan 

2) Mempelajari analisis indicator pengamatan dan evaluasi 

3) Membuat kesimpulan terhadap pelaksanaan siklus II 

3.7. Indikator Keberhasilan Siswa 

Penelitian Tindakan Kelas ini untuk mengukur sejauhmana hasil belajar 

lempar turbo dengan pendekatan lingkungan sungai. Adapun indikator kinerja 

yang ditatapkan dalam penelitian ini adalah tingkat ketuntasan klasikal mencapai 

minimal 80% pada KKM materi lempar turbo adalah 75. 

Untuk melihat efektif tidaknya sebuah proses pembelajaran bisa dilihat 

dari pencapaian hasil pembelajarannya. Berikut ini Tabel Indikator Hasil Belajar 

Siswa. 

Tabel  3.1: Indikator Hasil Belajar Siswa 

No Aspek Ketuntasan Kriteria 

1 Kognitif  80 - 100% 
60 – 79% 
40 – 59% 
20 – 39% 
0 – 19% 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup  
Kurang  
Sangat Kurang 

2 Afektif  80 - 100% 
60 – 79% 
40 – 59% 
20 – 39% 
0 – 19% 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup  
Kurang  
Sangat Kurang 

3 Psikomotor  80 - 100% 
60 – 79% 
40 – 59% 
20 – 39% 
0 – 19% 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup  
Kurang  
Sangat Kurang  
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Tabel  3.2 : Indikator Kognitif 
 

No Aspek Ketuntasan Kriteria 

1 Pengetahuan siswa 

terhadap materi 

pembelajaran teknik 

lempar turbo 

80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat Kurang 

 

Tabel  3.3 : Indikator Afektif 
 

No Aspek Ketuntasan Kriteria 

1 Respon siswa terhadap 

proses belajar teknik 

lempar turbo 

80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat Kurang 

 
 

Tabel 3. 4: Indikator Psikomotor 
 

No Aspek Ketuntasan Kriteria 

1 Belajar lempar turbo 80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat Kurang 
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3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode tes, 

metode observasi dan metode dokumentasi. Adapun langkah-langkahnya  adalah 

menentukan sumber data terlebih dahulu, menentukan jenis data, menentukan 

teknik pengumpulan data, kemudian menentukan instrumen yang digunakan.  

Teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini : 

Tabel  3.5 : Teknik Pengumpulan Data 
 

No Sumber 
Data  Jenis Data Teknik 

Pengumpulan Data Instrumen 

1 Siswa 
Aktivitas siswa dalam 
belajar lempar turbo 

Observasi 
Pedoman 

Observasi 

2 Guru 
Aktivitas guru dalam 

mengajar lempar 
turbo 

Observasi 
Pedoman 

Observasi 

3 Siswa Hasil Belajar siswa 

Tes Siswa melakukan 

sikap awal cara 

melempar, sikap akhir 

 

4 Siswa 

Respon siswa (tingkat 
Kepuasan Belajar) 

terhadap proses 
belajar lempar turbo 

Penyebaran angket 

Angket kepuasan 

belajar siswa 

 

3.9. Analisa Data 

Untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang akan diteliti maka 

analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian, karena 

dengan analisis data akan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang akan 

diteliti.  
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Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, 

karena dengan analisis data yang diperoleh pada penelitian yang dilaksanakan 

dapat memberi arti yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu 

deskriptif komparatif dengan membandingkan nilai tes antar siklus dan indikator 

kinerja. Analisis data dilakukan sejak awal sampai akhir yang merupakan 

kesatuan yang tak terpisahkan antar tahap pengumpulan dan analisis data (Sayekti 

Pujosuwarno dalam skripsi Anton Hidayat,2012:36). 

Analisis data dilakukan dengan model deskriptif prosentase. Data hasil 

observasi dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan dengan 

membandingkan pencapaian ketuntasan klasikal persiklus, serta berdasarkan hasil 

pengamatan.  

Penarikan ketuntasan klasikal dengan menggunakan rumus : 

 

 

 Keterangan :  

T : Prosentase Ketuntasan Klasikal 

N : Jumlah seluruh siswa 

 n : Jumlah siswa tuntas 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Sesuai dengan Kompetensi Dasar pada materi Atletik khususnya lempar 

bagi siswa kelas V disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikkan teknik dasar 

dalam teknik lari, lempar dan lompat dengan peraturan yang dimodifikasi kedalam 

permainan sederhana dan Olahraga serta nilai semangat, percaya diri dan disiplin. 

diberikan pada tanggal 2 Mei 2013. Dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh 

data sebagai berikut. 1) jumlah siswa sebanyak 27 orang yang terdiri dari 16 laki-

laki dan 11 orang perempuan; 2) tingkat kehadiran siswa selama observasi 

berlangsung 100%; 3) hasil tes pada materi lempar turbo diperoleh nilai rata-rata 

71,48 dengan ketuntasan klasikal 56%; 4) berdasarkan pengamatan peneliti 

motivasi belajar/berlatih siswa masih rendah, 5) alat dan media pembelajaran 

untuk berlatih lempar turbo sangat terbatas sehingga semua siswa tidak mendapat 

kesempatan yang sama.  

Hasil tes pada pembelajaran lempar turbo yang telah dilaksanakan 

sebelum menggunakan pendekatan lingkungan sungai adalah sebagai berikut: 
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Tabel  4.6 : Rentang nilai dan ketuntasan belajar kondisi awal 
 

No Rentang Nilai Jumlah Prosentase Keterangan 

1. <75 12 44,00 Tidak Tuntas 

2. 75 – 80 14 52,00 Tuntas 

3.  81 1 04,00 Tuntas 

 Jumlah 27 100  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketuntasan klasikal baru 56%. 

4.1.1. Hasil Pelaksanaan Siklus I  

Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu 2 Mei 2013  dalam 4 jam pelajaran. 

Pembelajaran ini merupakan perbaikan dari pembelajaran pra siklus. Perbaikan 

pembelajaran pada siklus I sudah menggunakan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

4.1.1.1 Pendahuluan  

1) Membuka pertemuan dengan mengabsen kehadiran siswa  

2) Memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran dengan baik   

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran  

4.1.1.2 Kegiatan Inti  

Pada kegiatan ini diawali dengan penjelasan guru tentang lempar turbo, 

kemudian peneliti/guru menjelaskan cara memegang lembing turbo serta cara 
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melakukan lemparan  sekaligus mendemonstrasikan di hadapan siswa. Pada siklus 

ini siswa mempraktikkan gerakan lempar turbo dengan melewati rintangan sungai 

secara berulang-ulang, peneliti/guru dan observer mengamati semua siswa. 

Peneliti membimbing dan membenarkan jika ada teknik /gerakan lemparan  dari 

siswa yang belum benar. 

4.1.1.3 Kegiatan Akhir  

Pada kegiatan akhir sebagai penutup, guru/peneliti memberikan 

kesimpulan dan menekankan kembali gerakan lempar turbo  yang benar. Kegiatan 

diakhiri dengan penilaian pembelajaran lempar turbo . 

Dari hasil evaluasi siklus I ini diketahui nilai rata-rata mencapai 74,63 

dengan rentang  seperti tampak pada tabel sebagai  berikut. 

Tabel  4.7 : Rentang nilai siklus I 
 

No Rentang Nilai Jumlah Prosentase Keterangan 

1. <75 8 30,00 Tidak Tuntas 

2. 75 - 80 17 67,00 Tuntas 

3.  81 2 3,00 Tuntas 

 Jumlah 27 100  
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Data dari tabel tersebut menunjukkan ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 

70,00%, ini berarti meningkat 14,00% dari kondisi awal. Selanjutnya jika 

digambarkan dalam bentuk diagram, maka perbandingan prosentase ketuntasan 

belajar tiap siklus adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.7. Diagram batang perbandingan ketuntasan klasikal  

antara kondisi awal dan  siklus I 
 

 Disamping hasil evaluasi sebagai alat ukur aspek kognitif peneliti juga 

mengamati aspek afektif dan psikomotor. Berdasarkan hasil observasi dan 

evaluasi pada siklus I baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian pada siklus I masih belum optimal karena belum 

mencapai indikator seperti yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti dengan 
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bantuan teman sejawat melakukan refleksi untuk menentukan kelemahan dan 

kekurangan yang ada untuk ditindaklanjuti pada siklus II. 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Pada siklus I ini kegiatan tindakan perbaikan pembelajaran telah berhasil 

meningkatkan kemampuan siswa baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor, 

namun peningkatannya belum mencapai kriteria yang diharapkan yaitu 

pencapaian ketuntasan klasikal minimal 80% . 

Belum tercapainya kriteria tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain  

adalah masih banyak siswa yang mengabaikan teknik lempar turbo yang benar, 

Oleh sebab itu pada kegiatan siklus berikutnya guru harus benar-benar 

menekankan pentingnya teknik lempar turbo. 

Faktor lainnya adalah lingkungan sungai yang kurang aman yaitu tidak 

adanya pembatas tepi. Solusinya adalah pada kegiatan siklus berikutnya guru 

harus menjamin keamanan lingkungan sungai tersebut yaitu dengan memberi 

pembatas tepi sungai. 

 
4.1.2. Hasil Pelaksanaan Siklus II  

Siklus II dilaksanakan dalam 4 jam pelajaran pada hari Rabu 30 Mei 

2013 yang diikuti oleh 27 peserta didik. Kegiatan pembelajaran pada siklus ini 

merupakan perbaikan hasil refleksi dari siklus I dengan tindakan yang dilakukan 

pada siklus ini sebagai berikut. 
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a. Kegiatan Awal  

Pada tahap ini peneliti membuka proses pembelajaran diawali dengan 

membaca do’a, mengabsen kehadiran peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan 

menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran, mengkondisikan siswa untuk 

siap mengikuti pelajaran. Kegiatan awal diakhiri dengan melakukan gerakan 

pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti.  

b. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti siklus II ini hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan inti 

siklus I yaitu penekanan lagi dari guru tentang pentingnya pegangan lembing 

turbo  dan lemparan  pada permainan lempar turbo, kemudian peneliti/guru 

menjelaskan cara memegang lembing turbo serta cara melakukan lemparan  

sekaligus mendemonstrasikan di hadapan siswa. Pada siklus ini siswa 

mempraktikkan gerakan lempar turbo melewati rintangan sungai secara berulang-

ulang, peneliti/guru dan observer mengamati semua siswa. 

Pada pelaksanaan kegiatan ini kekurangan pada siklus I diperbaiki, yaitu 

guru menekankan pada siswa pentingnya teknik lemparan dan memberi contoh 

melempar yang benar sehingga seluruh siswa dapat mengamatinya . 

c. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir sebagai penutup, guru/peneliti memberikan 

kesimpulan dan menekankan kembali teknik lempar turbo yang benar. Kegiatan 

diakhiri dengan penilaian pembelajaran yaitu teknik lempar turbo. Dari hasil 
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evaluasi siklus II ini diketahui nilai rata-rata mencapai 78,33 dengan rentang  

seperti tampak pada tabel sebagai  berikut. 

Tabel  4.8 : Rentang nilai siklus II 

No Rentang Nilai Jumlah Prosentase Keterangan 

1. <75 3 11,00 Tidak Tuntas 

2. 75 – 80 19 70,00 Tuntas 

3.  81 5 19,00 Tuntas 

 Jumlah 27 100  

Data dari tabel tersebut menunjukkan ketuntasan klasikal pada siklus II 

adalah 89%, ini berarti meningkat 19% dari siklus I atau naik 33% dari kondisi 

awal. Selanjutnya jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka perbandingan 

prosentase ketuntasan  belajar tiap siklus adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.8 Diagram batang perbandingan ketuntasan klasikal 
   antara kondisi awal, siklus I, dan siklus II 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada siklus II baik aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada 

siklus II sudah mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga tidak perlu dilanjutkan 

ke siklus berikutnya. 

 
4.2 Pembahasan  

4.2.1. Siklus I  

Siklus I dilakukan sebagai refleksi pembelajaran sebelumnya yang belum 

menggunakan metode pembelajaran melempar pelepah pisang dan belum 

menggunakan pendekatan lingkungan sungai. Dengan bentuk pembelajaran 

seperti itu siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, Hal ini 

menyebabkan hasil pembelajaran pada aspek kognitif rendah, begitu juga dengan 

aspek afektif dan psikomotor. Dari permasalahan tersebut di atas, maka 

diupayakan pembelajaran yang lebih meningkatkan hasil dari aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotor.  

Pembelajaran pada siklus I secara umum berlangsung cukup baik dalam 

arti semua tahap pembelajaran sudah berjalan runtut dan dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil pembelajaran mengalami kenaikan dari 

71,48 menjadi 74,63 terjadi kenaikan nilai 3,15 Sedangkan tingkat ketuntasan 

klasikal naik 14%, dari 56% pada kondisi awal menjadi 70% pada siklus I. 

Rentang nilai ini menunjukan adanya kenaikan hasil belajar namun belum 
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signifikan, hal itu disebabkan adanya beberapa kendala. Kendala-kendala yang 

menyebabkan pembelajaran belum maksimal antara lain adalah masih banyak 

siswa yang mengabaikan teknik lempar turbo yang benar, Oleh sebab itu pada 

kegiatan siklus berikutnya guru harus benar-benar menekankan pentingnya teknik 

lempar turbo.  

Faktor lainnya adalah faktor keamanan lingkungan sungai yang tidak ada 

pembatas tepinya.  

Ditinjau dari aspek afektif dan psikomotor juga mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal ini terlihat dari data hasil pengamatan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran, ada 19 siswa (70%) yang mencapai kriteria baik dan sangat 

baik.  Walau demikian pada siklus I tingkat ketuntasan klasikal belum mencapai 

80%, sehingga perlu diadakan tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya. 

4.2.2. Siklus II  

Siklus II adalah pembelajaran perbaikan dari siklus I, merupakan 

implementasi hasil dari refleksi siklus sebelumnya. Kendala yang ada pada siklus 

sebelumnya yaitu masih banyak siswa yang mengabaikan teknik lempar turbo 

yang benar dan keamanan lingkungan sungai, ditindaklanjuti dengan penjelasan 

guru yang lebih intensif diperbaiki dengan cara melempar turbo agar dapat dilihat 

oleh seluruh siswa, dan saat praktik melempar siswa satu persatu diperhatikan 

oleh guru, sehingga jika ada kesalahan teknik langsung segera diperbaiki. 
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Pembelajaran pada siklus II berjalan lebih hidup, siswa lebih termotivasi, 

senang dan aktif. Hal ini disebabkan peserta didik telah mengerti teknik melempar 

turbo.  siswa kelihatan lebih menikmati pembelajaran dan serius karena perhatian 

guru lebih besar kepada setiap individu siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 3,70 dari 

74,63 menjadi 78,33 atau jika dibandingkan dengan kondisi awal maka kenaikan 

rata-rata nilainya adalah 6,85. Sedangkan kenaikan ketuntasan klasikal adalah 19 

% dari 70% pada siklus I menjadi 89% pada akhir siklus II, hal ini juga berarti 

mengalami kenaikan 33% dari kondisi awal yang ketuntasan klasikalnya hanya 

56%.  

Sedangkan dari aspek afektif dan psikomotor juga semakin meningkat, 

dilihat dari jawaban angket ternyata 100% siswa mancapai kriteria baik dan sangat 

baik, ini dapat ditafsirkan semua siswa menyukai pembelajaran ini, memahami 

teknik melempar turbo dan dapat melakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Hasil akhir Pembelajaran bermain lempar turbo dengan pendekatan 

lingkungan sungai pada siswa kelas V SDN Suradadi 05 Kabupaten Tegal Tahun 

pelajaran 2012/2013 yang dilakukan melalui dua tahap yaitu siklus I dan siklus II 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar 

dan mampu  menciptakan  suasana  pembelajaran  yang  menyenangkan, serta 

mengurangi kejenuhan sehingga memicu semangat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Hal ini terbukti dari hasil penelitian pada siklus I prosentase 

ketuntasan mencapai 70% sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 89% 

terjadi peningkatan 19 %, sedangkan indikator ketercapaiannya mencapai target 

lebih dari 80%.  

Pembelajaran yang efektif tidak harus menggunakan alat/media 

konvensional, buatan pabrik, namun benda – benda di sekitar lingkungan sekolah 

ternyata mampu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran asalkan ada inisiatif 

untuk mencoba. Oleh sebab itu hasil penelitian ini  telah membuktikan bahwa 

dengan pembelajaran lempar turbo dengan pendekatan lingkungan sungai mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pembelajaran lempar turbo.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman melaksanakan pembelajaran lempar turbo dengan 

menggunakan pendekatan lingkungan sungai ini, saran yang dapat disampaikan 

adalah :  

1) Dalam melaksanakan setiap pembelajaran guru hendaknya tidak terpaku pada 

penggunakan alat /media buatan pabrik,  guru hendaknya lebih kreatif untuk 

melakukan modifikasi alat/ media pembelajaran disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan yang ada. 

2) Guru/khususnya guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Sekolah Dasar 

dapat  melakukan  inovasi  pembelajaran dengan memanfaatkan benda – 

benda dilingkungan sekitar sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang 

aktif dan menyenangkan bagi siswa. 

3) Kepala sekolah hendaknya memiliki kebijakan untuk menyediakan alat 

pembelajaran yang memadai dan mendukung serta memberikan ruang seluas-

luasnya bagi kreatifitas guru. 

4) Seluruh siswa agar dapat memanfaatkan media pembelajaran ini secara 

maksimal dan memperhatikan petunjuk serta saran guru dalam mengikuti 

pembelajaran lempar turbo ini,  sehingga dapat meningkatkan 

kemampuannya pada materi ini, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

hasil/ prestasi belajarnya. 
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Lampiran 1 
 

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 2 
 

SURAT IJIN PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian dari Sekolah 
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Lampiran 3 
 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN  
DARI SEKOLAH 
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Lampiran 4 
DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS V SDN SURADADI 05 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
Nomor  Nama Siswa  L/P Urut Induk 

1 3537 Nur Imam M. L 
2 3543 Ariya S. L 
3 3546 Moh. Zaenudin A. L 
4 3549 Aldan N.F L 
5 3556 Atik Jauza P 
6 3558 Aas Lestari P 
7 3560 Bayu A. L 
8 3565 Dava Gani A. L 
9 3569 Gunawan L 
10 3570 Ikhsyanudin L 
11 3571 Irfan Aprianto L 
12 3572 Meilani Anisah P. P 
13 3573 M. Bakhrul Ulum L 
14 3574 Nur Rizqi U. L 
15 3576 Nurin Syafa'ul P 
16 3577 Ola Yunita P 
17 3580 Putri Pelangi P 
18 3582 Primanda Adiposo L 
19 3583 Rani Nurul A. P 
20 3584 Siti Nurjanah P 
21 3585 Sekar Tanjung M. P 
22 3586 Teguh Riswanto L 
23 3587 Zaenal Mukaromah L 
24 3588 Virginia Mugi Inayah P 
25 3589 Tegar Risqi Yulian Santoso L 
26 3590 Widdy Sutrisno P 
27 3591 Satria Ananda P. L 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I 

 
Sekolah  : SDN Suradadi  05 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester : V (lima) / 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai gerak dasar 

kedalam permainan sederhana dan olahraga 
serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.1 Mempraktikkan teknik dasar dalam teknik 
lari, lempar dan lompat dengan peraturan 
yang dimodifikasi kedalam permainan 
sederhana dan Olahraga serta nilai kerjasama, 
sportifitas dan kejujuran. 

Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat melakukan latihan dasar lempar turbo. 
 Siswa dapat melakukan lempar turbo dengan benar. 

 
 Karakter siswa yang diharapkan :   
 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Demokratif , Rasa Ingin tahu, Cinta tanah 

air, Bersahabat, Menghargai prestasi, Gemar membaca, Peduli 
lingkungan, Peduli sosial,  Tanggung jawab  

 
B. Materi Pembelajaran 
 Lempar Turbo 

C. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Penugasan 
- Latihan 
- Tanya jawab 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan 1 

 Kegiatan Awal: 
Dalam kegiatan Awal, guru: 
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 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
 Memberikan motivasi 

 Kegiatan Inti: 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Menjelaskan dan melakukan teknik memegang lembing turbo yang 

benar 
 Menjelaskan dan mempraktekkan gerakan melempar lembing turbo 

dengan benar 
 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Siswa memahami teknik  memegang lembing turbo  
 Siswa melakukan gerakan melempar turbo dengan benar 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 

 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
E. Sumber Belajar 

- Buku Pelatihan Kids Atletik  
F. Penilaian 

Nilai  Budaya Dan 
Karakter Bangsa 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Tekni
k 

Penilai
an 

Bentuk 
Instrum

en 
Instrumen/ Soal 

Disiplin, Kerja keras,Kreatif, 
demokrati, Rasa Ingin tahu, 
Cinta tanah air, Bersahabat, 
menghargai prestasi, Gemar 
membaca, Peduli lingkungan, 
Peduli social, Tanggung 
Jawab dan Peduli 
lingkungan, 

 Pengenalan 
lempar 
turbo 

 Melakukan 
gerakan 
teknik 
lempar 
turbo 

Test 
lesan 

 
 

Test 
praktik 
 

Praktikkanlah : 
- cara memegang 

lembing turbo 
yang benar 

- cara melempar 
turbo dengan 
benar 
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1. Rubrik Penilaian 
 

RUBRIK PENILAIAN  
UNJUK KERJA LEMPAR TURBO 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 

4 
3 
2 
1 

 
 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
 
Praktek 
 
 
 
Sikap 

* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 

4 
2 
1 
 

4 
2 
1 
 

4 
2 
1 

 

ASPEK YANG DINILAI 
KUALITAS 

GERAK 

1 2 3 4 

 
1. Teknik melempar turbo dengan benar 

 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 
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 LEMBAR PENILAIAN 
 

No Nama Siswa 
Performan  

Produk 
Jumlah 

Skor Nilai 
Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

       

    
CATATAN : 
  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 
 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 
  
 Mengetahui      Suradadi,  2 Mei 
2013 

Kepala Sekolah  Guru Mapel PJOK. 
 
 

 Urip Santoso,S.Pd  Abdul Mu’in 
NIP :19661213 198903 1 003    NIP : 
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Lampiran 6 
ANGKET 

RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN LEMPAR TURBO 
 
Nama  : ................................ 
No. Absen : ................................ 
Kelas  : ................................ 
 
Berilah tanda cek (V) pada kolom sesuai pilihanmu! 
 

N
o Aspek Indikator Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1 2 3 4 5 

   1 Kognitif 
Pengetahuan siswa 
terhadap teknik 
lempar turbo 

1. Apakah kamu 
mengetahui cara 
melakukan lempar 
turbo? 

     

2. Apakah kamu 
dapat menjelaskan 
cara melakukan 
lempar turbo? 

     

 2 Afektif 

Respon siswa 
terhadap proses 
pembelajaran 
lempar turbo 

1. Apakah kamu 
senang dengan 
kegiatan 
pembelajaran 
lempar turbo yang 
dilakukan di 
sekitar lingkungan 
sungai? 

     

2. Apakah kamu 
bertambah 
semangat 
mengikuti 
pembelajaran 
dengan cara 
pembelajaran ini? 

     

         
3 

Psikomoto
r 

Kemampuan siswa 
melakukan lempar 
turbo dengan benar 
 

1. Apakah kamu 
dapat melakukan 
lempar turbo 
dengan benar? 

     

Keterangan : 
1 : Tidak tahu/tidak senang/tidak dapat melakukan  Suradadi, 2 Mei 2013 
2 : Kurang tahu/kurang senang/kurang dapat melakukan  Siswa 
3 : Agak tahu/agak senang/agak mampu melakukan 
4 : Agak tahu/agak senang/agak mampu melakukan 
5 : Sangat Tahu/ sangat senang/sangat mampu     ( ........................ ) 
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 Lampiran 7 

DAFTAR NILAI SISWA 
SIKLUS I 

Nomor  
Nama Siswa  

Aspek yang dinilai Nilai 
Keterangan 

Urut Induk Kognitif Afektif Psikomor KKM : 
75 

1 3537 Nur Imam M. 75 75 75 75 Tuntas 

2 3543 Ariya S. 75 75 75 75 Tuntas 

3 3546 Moh. Zaenudin A. 70 75 80 75 Tuntas 

4 3549 Aldan N.F 75 75 75 75 Tuntas 

5 3556 Atik Jauza 63 72 60 65 Belum Tuntas 

6 3558 Aas Lestari 72 63 60 65 Belum Tuntas 

7 3560 Bayu A. 90 90 90 90 Tuntas 

8 3565 Dava Gani A. 73 62 60 65 Belum Tuntas 

9 3569 Gunawan 80 80 80 80 Tuntas 

10 3570 Ikhsyanudin 80 80 80 80 Tuntas 

11 3571 Irfan Aprianto 70 70 70 70 Belum Tuntas 

12 3572 Meilani Anisah P. 80 78 82 80 Tuntas 

13 3573 M. Bakhrul Ulum 75 75 75 75 Tuntas 

14 3574 Nur Rizqi U. 70 55 55 60 Belum Tuntas 

15 3576 Nurin Syafa'ul 70 75 80 75 Tuntas 

16 3577 Ola Yunita 85 80 75 80 Tuntas 

17 3580 Putri Pelangi 65 65 65 65 Belum Tuntas 

18 3582 Primanda Adiposo 90 90 90 90 Tuntas 

19 3583 Rani Nurul A. 65 65 65 65 Belum Tuntas 

20 3584 Siti Nurjanah 80 80 80 80 Tuntas 

21 3585 Sekar Tanjung M. 75 75 75 75 Tuntas 

22 3586 Teguh Riswanto 80 80 80 80 Tuntas 

23 3587 Zaenal Mukaromah 78 77 85 80 Tuntas 

24 3588 Virginia Mugi Inayah 90 65 70 75 Tuntas 

25 3589 Tegar Risqi Yulian S. 70 70 70 70 Belum Tuntas 

26 3590 Widdy Sutrisno 75 70 80 75 Tuntas 

27 3591 Satria Ananda P. 75 75 75 75 Tuntas 
Jumlah       2015   

Rata-rata       74.63   
Jumlah Tuntas       19   

Jumlah Belum Tuntas       8   

      Suradadi, 2 Mei 2013 

      Guru Penjasorkes 

        
        
      Abdul Mu'in 
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Lampiran 8 
Rekapitulasi Jawaban Angket Siswa 

Siklus I 

        
No Aspek yang diamati 

Alternatif Jawaban  
Jumlah 

SB B C K SK 

A. Aspek Kognitif              

  Pengetahuan siswa terhadap materi 
pembelajaran (lempar turbo)   6 16   5 27 

B. Aspek Afektif              

  Respon siswa terhadap proses 
Belajar lempar turbo 7 20       27 

C. Aspek Psikomotor              

  Belajar lempar turbo 7   15   5 27 
                

 
Keterangan : Suradadi,  2 Mei 2013 

SB   : Sangat Baik Peneliti/Guru 
B    : Baik    
C    : Cukup  
K     : Kurang Abdul Mu'in 
SK   : Sangat Kurang NIM. 6101911059 
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Lampiran 9 
 

LEMBAR PENGAMATAN/OBSERVASI  
PEMBELAJARAN SIKLUS I 

       Mata Pelajaran       : Penjasorkes      Kelas/Semester      : V/ II      Materi Pokok          : Lempar Turbo      Guru yang diamati : Abdul Mu’in      Pelaksanaan          : 2 Mei 2013 
            Petunjuk  

     Berilah Skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari  
angka pada kolom skor penilaian ( 1, 2, 3, 4, 5 ) sesuai dengan kriteria berikut : 
1 sangat tidak baik 

     2 tidak baik 
     3 kurang baik 
     4 Baik 
     5 sangat baik 
     

       
No. 

Indikator / Aspek Yang Diamati Skor Penilaian 

 1 2 3 4 5 

I PRAPEMBELAJARAN 
  

  
  
   

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar        √ 
2 Melakukan kegiatan apersepsi        √   
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN           
3 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran        √   
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan        √   

5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan herarki 
belajar dan karakteristik siswa        √   

6 Mengaitkan materi dengan realita kehidupan        √   

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 
yang akan dicapai dan karakteristik siswa          √ 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut        √   
9 Menguasai kelas          √ 

10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual        √   

11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positip          √ 

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai waktu yang direncanakan        √   
13 Menggunakan media secara efektif dan efisien          √ 
14 Menghasilkan pesan yang menarik          √ 
15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media        √   
16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran        √   
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17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa        √   
18 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar 

   
 √ 

19 Memantau kemajuan belajar selama proses        √   
20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)        √   

21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara baik, jelas, dan 
benar        √   

22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai        √   

III PENUTUP           

23 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa       

 √   

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi / pengayaan       

 √   

JUMLAH SKOR PER BUTIR        72 30  

JUMLAH SKOR 
 

 
Saran : Faktor keamanan lingkungan kurang diperhatikan dengan baik. 
 

Suradadi, 2 Mei 2013 
Pengamat/Observer 

Heru Utomo,S.Pd 
NIP.19630702 198304 1 002 
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Lampiran 10 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 
 
Sekolah  : SDN Suradadi  05 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester : V (lima) / 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai gerak dasar 

kedalam permainan sederhana dan olahraga 
serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.1 Mempraktikkan teknik dasar dalam teknik 
lari, lempar dan lompat dengan peraturan 
yang dimodifikasi kedalam permainan 
sederhana dan Olahraga serta nilai kerjasama, 
sportifitas dan kejujuran. 

Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 
 
G. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat melakukan latihan dasar lempar turbo. 
 Siswa dapat melakukan lempar turbo dengan benar. 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Demokratif , Rasa Ingin tahu, Cinta tanah 
air, Bersahabat, Menghargai prestasi, Gemar membaca, Peduli 
lingkungan, Peduli sosial,  Tanggung jawab  

H. Materi Pembelajaran 
 Lempar Turbo 

I. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Penugasan 
- Latihan 
- Tanya jawab 

J. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan 1 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
 Memberikan motivasi 
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 Kegiatan Inti: 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Menjelaskan dan melakukan teknik memegang lembing turbo yang 

benar 
 Menjelaskan dan mempraktekkan gerakan melempar lembing turbo 

dengan benar 
 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Siswa memahami teknik  memegang lembing turbo  
 Siswa melakukan gerakan melempar turbo dengan benar 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 

 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
K. Sumber Belajar 

- Buku Pelatihan Kids Atletik  
L. Penilaian 

Nilai  Budaya Dan 
Karakter Bangsa 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Tekni
k 

Penilai
an 

Bentuk 
Instrum

en 
Instrumen/ Soal 

Disiplin, Kerja keras,Kreatif, 
demokrati, Rasa Ingin tahu, 
Cinta tanah air, Bersahabat, 
menghargai prestasi, Gemar 
membaca, Peduli lingkungan, 
Peduli social, Tanggung 
Jawab dan Peduli 
lingkungan, 

 Pengenalan 
lempar 
turbo 

 Melakukan 
gerakan 
teknik 
lempar 
turbo 

Test 
lesan 

 
 

Test 
praktik 
 

Praktikkanlah : 
- cara memegang 

lembing turbo 
yang benar 

- cara melempar 
turbo dengan 
benar 
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1. Rubrik Penilaian 
 

RUBRIK PENILAIAN  
UNJUK KERJA LEMPAR TURBO 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 

4 
3 
2 
1 

 
 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
 
Praktek 
 
 
 
Sikap 

* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 

4 
2 
1 
 

4 
2 
1 
 

4 
2 
1 

ASPEK YANG DINILAI 
KUALITAS 

GERAK 

1 2 3 4 

 
2. Teknik melempar turbo dengan benar 

 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 
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 LEMBAR PENILAIAN 
 

No Nama Siswa 
Performan  

Produk 
Jumlah 

Skor Nilai 
Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

       

    
CATATAN : 
  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 
 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 
  
 Mengetahui      Suradadi,  30 Mei 
2013 

Kepala Sekolah  Guru Mapel PJOK 
 
 

 Urip Santoso,S.Pd  Abdul Mu’in 
          NIP :19661213 198903 1 003    NIP : 
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Lampiran 11 
DAFTAR NILAI SISWA 

SIKLUS II 
Nomor  

Nama Siswa  
Aspek yang dinilai Nilai 

Keterangan 
Urut Induk Kognitif Afektif Psikomor KKM : 

75 
1 3537 Nur Imam M. 75 75 75 75 Tuntas 

2 3543 Ariya S. 75 75 75 75 Tuntas 

3 3546 Moh. Zaenudin A. 70 75 80 75 Tuntas 

4 3549 Aldan N.F 75 75 75 75 Tuntas 

5 3556 Atik Jauza 75 75 75 75 Tuntas 

6 3558 Aas Lestari 80 73 72 75 Tuntas 

7 3560 Bayu A. 90 90 90 90 Tuntas 

8 3565 Dava Gani A. 73 69 68 70 Belum Tuntas 

9 3569 Gunawan 80 85 90 85 Tuntas 

10 3570 Ikhsyanudin 90 90 90 90 Tuntas 

11 3571 Irfan Aprianto 80 80 80 80 Tuntas 

12 3572 Meilani Anisah P. 80 78 82 80 Tuntas 

13 3573 M. Bakhrul Ulum 75 75 75 75 Tuntas 

14 3574 Nur Rizqi U. 75 65 70 70 Belum Tuntas 

15 3576 Nurin Syafa'ul 80 80 80 80 Tuntas 

16 3577 Ola Yunita 85 80 75 80 Tuntas 

17 3580 Putri Pelangi 70 70 70 70 Belum Tuntas 

18 3582 Primanda Adiposo 75 80 85 80 Tuntas 

19 3583 Rani Nurul A. 75 80 85 80 Tuntas 

20 3584 Siti Nurjanah 80 80 80 80 Tuntas 

21 3585 Sekar Tanjung M. 88 82 85 85 Tuntas 

22 3586 Teguh Riswanto 80 80 80 80 Tuntas 

23 3587 Zaenal Mukaromah 90 90 90 90 Tuntas 

24 3588 Virginia Mugi Inayah 80 70 75 75 Tuntas 

25 3589 Tegar Risqi Yulian S. 75 75 75 75 Tuntas 

26 3590 Widdy Sutrisno 75 70 80 75 Tuntas 

27 3591 Satria Ananda P. 75 75 75 75 Tuntas 
Jumlah       2115   

Rata-rata       78.33   
Jumlah Tuntas       24   

Jumlah Belum Tuntas       3   

        
      Suradadi, 30  Mei 2013 

      Guru Penjasorkes 

        
        
      Abdul Mu'in 
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Lampiran 12 
ANGKET  

RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN LEMPAR TURBO 

Nama : ………………………… 
No. Absen : ………………………… 
Kelas : ………………………… 

Berilah tanda cek (V) pada kolom sesuai pilihanmu! 

No Aspek  Indikator Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

1 2 3 4 5 

1 Kognitif 

Pengetahuan 
siswa terhadap 
teknik lempar 
turbo  

1. Apakah kamu 
mengetahui cara 
melakukan lempar turbo?           
2. Apakah kamu dapat 
menjelaskan cara 
melakukan lempar turbo?           

2 Afektif 

Respon siswa 
terhadap proses 
pembelajaran 
lempar turbo  

1. Apakah kamu senang 
dengan kegiatan 
pembelajaran lempar 
turbo yang dilakukan di 
sekitar lingkungan sungai?           

2. Apakah kamu 
bertambah semangat 
mengikuti pembelajaran 
dengan cara pembelajaran 
ini?           

3 Psikomotor 

Kemampuan 
siswa 
melakukan 
lempar turbo 
dengan benar 

1. Apakah kamu dapat 
melakukan lempar turbo 
dengan benar? 

          

Keterangan : 
1 : Tidak tahu/tidak senang/tidak dapat melakukan Suradadi, 30 Mei2013 
2 : Kurang tahu/kurang senang/kurang dapat melakukan Siswa 
3 : Agak tahu/agak senang/agak mampu melakukan 
4 : Tahu/senang/dapat melakukan 
5 : Sangat Tahu/ sangat senang/sangat mampu (…………………) 
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Lampiran 13 
Rekapitulasi Jawaban Angket Siswa 

Siklus II 

        
No Aspek yang diamati 

Alternatif Jawaban  
Jumlah 

SB B C K SK 

A. Aspek Kognitif              

  Pengetahuan siswa terhadap 
materi pembelajaran (lempar turbo)   6 16   5 27 

B. Aspek Afektif              

  Respon siswa terhadap proses 
Belajar lempar turbo 7 20       27 

C. Aspek Psikomotor              

  Belajar lempar turbo 7   15   5 27 
                

 
Keterangan : Suradadi, 30 Mei 2013 

SB   : Sangat Baik Peneliti/Guru 
B    : Baik    
C    : Cukup  
K     : Kurang Abdul Mu'in 
SK   : Sangat Kurang NIM. 6101911059 
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Lampiran 14 
LEMBAR PENGAMATAN/OBSERVASI  

PEMBELAJARAN SIKLUS II 
       Mata Pelajaran      : Penjasorkes      Kelas/Semester     : V / II      Materi Pokok         : Lempar Turbo      Guru yang diamati : Abdul Mu’in      Pelaksanaan         : 30 Mei 2013 

       Petunjuk  
     Berilah Skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari  

angka pada kolom skor penilaian ( 1, 2, 3, 4, 5 ) sesuai dengan kriteria berikut : 
1 sangat tidak baik 

     2 tidak baik 
     3 kurang baik 
     4 Baik 
     5 sangat baik 
     

       
No. 

Indikator / Aspek Yang Diamati Skor Penilaian 

  1 2 3 4 5 

I PRAPEMBELAJARAN           
1 Mempersiapkan siswa untuk belajar         √  
2 Melakukan kegiatan apersepsi         √  
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN           
3 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran         √  

4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan       √    

5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan herarki 
belajar dan karakteristik siswa       

√    

6 Mengaitkan materi dengan realita kehidupan         √  

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa         

√  

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut         √  
9 Menguasai kelas       √    

10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual       √    

11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positip         

√  
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12 
Melaksanakan pembelajaran sesuai waktu yang direncanakan         

√  

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien         √  
14 Menghasilkan pesan yang menarik       √    
15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media         √  

16 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran         

√  

17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa         √  

18 
Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar       

√   
19 Memantau kemajuan belajar selama proses       √   
20 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)         
√  

21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara baik, jelas, dan 
benar         

√  

22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai       √   
III PENUTUP           

23 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa         

√  

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi / pengayaan         

√  

JUMLAH SKOR PER BUTIR       32 80 
JUMLAH SKOR 

 

 
 
Saran : Proses pembelajaran lempar turbo sudah berjalan dengan baik. 
 

Suradadi, 30 Mei 2013 
Pengamat/Observer 

 
Heru Utomo,S.Pd 
NIP.19630702 198304 1 002 
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