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ABSTRAK 

Iskandar. 2013   : Upaya Meningkatkan Pembelajaran Lompat Tinggi Metode 

Bermain Dilingkungan Pantai  Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Warureja 

Kecamatan Warureja Kebupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : (1) Drs.Tri Nur 

Harsono.M.Pd. (2) Supriyono.S.Pd.M.OR 

 

Kata Kunci : Pembelajaran, Lompat Tinggi, Di Lingkungan Pantai 

 

Siswa dalam melakukan aktivitas belajar memerlukan dorongan tertentu 

agar siswa tersebut memiliki ketertarikan dan keaktifan ketika belajar penjasorkes. 

Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan metode barmain di 

lingkungan pantai. Metode  pembelajaran ini bermanfaat bagi siswa dalam 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa, dan  siswa secara penuh 

terlibat aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pembelajaran 

penjasorkes pokok bahasan lompat tinggi peneliti menerapkan metode bermain di 

lingkungan pantai. Tujuan dari penerapan model metode bermain di lingkungan 

pantai adalah siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mendorong 

siswa agar lebih kreatif, menumbuhkan kepercayaan diri dalam belajar.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas ( PTK ). Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Warureja Kabupaten 

Tegal,  dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VIII B yang berjumlah 37 

siswa. Peneliti bertindak sebagai observer. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara observasi, tes dan angket. Untuk analisis data kualitatif digunakan lembar 

observasi aktivitas siswa dan angket digunakan untuk mengetahui respon siswa, 

sedangkan untuk data kuantitatif menggunakan tes, guna mengetahui hasil belajar 

siswa. Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini terdapat 2 siklus dengan materi 

pokok bahasan yang sama, dimana tiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu : 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi    dan refleksi. 

Hasil belajar siswa menunjukan peningkatan yang cukup baik dilihat dari 

rata-rata hasil belajar siswa tiap siklus. Rata-rata  hasil belajar siswa siklus I 

sebesar 7,80 dan siklus II sebesar 8. Hal ini diperkuat lagi dengan obeservasi 

siswa yang mengalami  peningkatan keaktifan siswa secara signifikans dan respon 

siswa terhadap penerapan metode bermain di lingkungan pantai dengan presentasi 

siklus 1 64,86% dan siklus 2 92,43% 

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan yang baik, hasil observasi siswa mengalami peningkatan 

keaktifan siswa yang mendukung proses pembelajaran dan respon siswa terhadap 

metode bermain di lingkungan pantai sangat baik. Bagi siswa hendaknya bekerja 

sama dalam belajar supaya ada peningkatan hasil belajar siswa yang lebih 

signifikans dan guru selalu mencari inovasi pembelajaran yang lebih efektif lagi 

sehingga proses pembelajaran tidak monoton. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu 

maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui 

berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan 

jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Objek dasar teori 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ialah gerak manusia.Tujuan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di sekolah dasar terfokus pada 

pengembangan aspek nilai-nilai dalam pertumbuhan, perkembangan, dan sikap 

perilaku anak didik, serta peningkatann keterampilan gerak dasar manusia. 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot–otot besar hingga pendidikan yang berlangsung tidak terhambat 

oleh gangguan–gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagaia bagaian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupan usaha 

yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromuskular, 

intelektual dan social  (H. Abdul Kadir Ateng,  1992:4). 

 Penyelenggaraan  pendidikan jasmani di sekolah dasar selama ini 

berorentasi pada pengajaran cabang –cabang  olahraga  yang sifatnya mengarah 

pada penguasaan teknik secara detail dari cabang olahraga yang diajarkan.  

Tuntutan yang demikian selalu mempengaruhi persepsi dan pola pikir guru 

pendidikan jasmani.  Kenyataan ini  dapat di lihat dilapangan. Dari hasil 

pengamatan dapat dikatakan bahwa  penyelenggaraan pendidikan  jasmani  di 
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sekolah dasar belum  dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan  pertumbuhan  

dan  perkembangan peserta didik , baik dari segi kognitif. Afektif, motorik, 

maupun fisik. 

 Tujuan pembelajaran Penjasorkes akan terwujud apabila pelajaran 

pendidikan jasmani diajarkan dengan menggunakan metode, model dan 

pendekatan yang sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi 

yang menjadi masalah adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran 

yang dimiliki sekolah yang masih belum terpenuhi, baik secara kuantitas maupun 

kualitasnya, sehingga akan menjadi kendala terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran penjasorkes itu sendiri. 

 Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran dapat dijadikan 

alternatif dalam mengoptimalkan pembelajaran Penjasorkes di sekolah dan mutlak 

diperlukan untuk membuat proses pembelajaran dapat dilaksakan sebaik-baiknya. 

Pembelajaran lompat tinggi merupakan media untuk mendorong pertumbuhan 

fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik dan penalaran, penghayatan 

nilai-nilai (sikap, mental, emosional, sportivitas dan spiritual), serta pembiasaan 

pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang, juga dapat berpengaruh 

pada prestasi di negeri ini. 

 Sekolah SMP Negeri 1Warureja  Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, 

merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Tegal yang mengajarkan lompat 

tinggi. Akan tetapi proses pembelajarannya belum dapat dilakukan secara 

maksimal karena kelas VIII B belum dapat melewati mistar menggunakan gaya 
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guling denagan baik. Dari jumlah seluruh siswa yaitu 37 siswa yang terdiri dari 17 

laki-laki dan 20 perempuan, masih ada beberapa siswa yang belum berhasil 

dengan sempurna melakukan gerak dasar lompat tinggi gaya guling. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran Penjaskes pada materi lompat 

tinggi  gaya gulingbelum maksimal.  

 Kesulitan yang dialami siswa dalam melakukan lompat tinggi adalah saat 

melakukan gerak mengambil ancang-ancang melompat. Ragu dalam mengambil 

ancang-ancang membuat hasil langkahan kakiuntuk melewati mistar tidak 

dilakukan dengan maksimal. Langkahan kaki terlalu rapat antar kaki yang 

melangkah lebih dulu dengan mistar sehingga tersentuh mistar. Ada lagi yang 

telah melangkah dengan benar tapi saat kaki kedua melangkah badan tidak di 

angkat sehingga mengenai mistar dan jatuh. Beberapa siswa masih mengalami 

kesulitan perempuan dalam mencoba melewati mistar lompat tinggi. Oleh sebab 

itu, dalam upaya meningkatkan ketuntasan belajar, dapat peneliti melakukan 

metode yaitu melakukan pembelajaran lompat tinggi dengan meggunakan metode 

bermain di lingkuangan pantai  mempraktekan teknik lompat tinggi dari awal 

sampai akhir untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar lompat tingg.  

 Atas latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tindakankelas (Classroom Action Research) dengan judul : Upaya meningkatkan 

pembelajaran lompat tinggi dengan menggunakan metode bermain dilingkungan 

pantai pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Warureja Kecamatan Warureja 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013 
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 Penelitian dilaksanakan di Sekolah SMP Negeri 1 Warureja Kecamatan 

Warureja Kabupaten Tegal  di karenakan peneliti  sekaligus sebagai guru di 

sekolah tersebut dan pada saat peneliti menemukan permasalahan bahwa pada saat 

proses pembelajaran lompat tinggi gaya guling siswa kurang semangat  mengikuti 

lompat tinggi disebabkan oleh rasa takutnya anak untuk melewati mistar. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan : 

Apakah pembelajaran lompat tinggi dengan menggunakan metode bermain di 

lingkungan pantai pada kelas VIII SMP Negeri 1 Warureja dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran  lompat tinggi 

dengan mengunakan metode bermain di lingkungan pantai pada kelas VIII SMP 

Negeri 1 Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 

2012/2013 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Siswa 

Hasil belajar siswa akan meningkat, siswa semangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran karena model pembelajaran yang baru, 

menyenangan dan bervariasi, sehingga siswa termotivasi mengikuti 

pembelajaran terebut. 

1.4.2 Bagi Guru 



5 

 

 

 

Guru dapat meningkatkan kemampuan dalam menciptakan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif guna meningkatkan mutu 

pendidikan. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai masukan guna peningkatan pembelajaran 

pendidikan jasmani dan peningkatan kualitas sekolah. 

1.5 Pemecahan Masalah 

Sebagaimana diuraikan pada permasalahan di atas, maka pemecahan 

masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut, menggunakan metode 

bermain di lingkuan pantai pada kelas VIII SMP Negeri 1 Warureja 

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013 
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   BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   Pengertian Penjasorkes  

 Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu 

maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui 

berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan 

jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak.  

 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam 

kurikulum sekolah dasar mengandung pengertian sebagai berikut : Pendidikan 

Olahraga dan Kesehatan adalah suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan jasmani 

dan rohani serta kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya, agar tumbuh dan 

berkembang jasmani dan rohani serta kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya 

agar tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal sehingga mampu 

melaksanakan tugas bagi dirinya dan pengembangan bangsa (Subagiyo, 

2008:114). 

 Berdasarkan  pengertian tentang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 

seperti telah dikutip di atas maka timbul istilah-istilah sebagai berikut : 

1) Istilah Olahraga sudah tersebar luas di masyarakat. Dalam surat-surat kabar, 

setiap hari di radio selalu ada ulasan khusus tentang olahraga, bahkan ada 

majalah khusus olahraga, dan setiap hari pula TV menayangkan berita 

olahraga. Istilah-istilah yang diartikan sama dengan istilah olahraga ini cukup 
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banyak dan bermacam-macam. Istilah lain yang sering kita kenal adalah 

gerak badan, latihan jasmani, pendidikan jasmani dan lain-lain. 

2) Istilah gerak badan dijumpai di sekolah-sekolah di zaman Indonesia belum 

merdeka. Istilah gerak badan terdapat di dalam jadwal sekolah-sekolah 

sebagai salah satu mata pelajaran. Maka palajaran gerak badan dimaksudkan 

untuk memberikan imbangan terhadap diri murid yang selalu berdiam diri 

selama berada di dalam kelas dituntut agar murid duduk secara teratur, diam 

di bangku masing-masing, lengan diletakkan di atas meja, meja/bangku 

(sedeku), sikap badan tegak, anak harus diam mendengarkan guru. Untuk 

mengimbangi situasi-situasi belajar tersebut maka dipandang perlu adanya 

pelajaran gerak badan. 

3) Badan mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan jasmani. Tampaknya 

dalam kalangan pendidikan khususnya lebih suka menggunakan istilah 

jasmani dari pada badan. 

 Pendidikan jasmani yang dalam bahasa Inggris disebut Pysical Education 

telah banyak sekali ahli yang memberikan uraian dan rumusannya. Pada 

umumnya para ahli mengutarakan bahwa pendidikan jasmani merupakan 

bagianmutlak dari seluruh lingkup usaha pendidikan. Pendidikan jasmani 

bukanlah lawan dari pendidikan rohani tetapi pendidikan jasmani adalah usaha 

pendidikan yang menggunakan jasmani sebagai titik pangkal usahanya (Subagiyo, 

2008:1.16). 
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2.2 Ruang Lingkup Penjasorkes 

 Untuk lebih memperluas wawasan mengenai istilah olahraga dan 

pendidikan jasmani kiranya perlu diperkenalkan dengan beberapa rumusan yang 

menjadi ruang lingkup sebagai berikut : 

1) Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. eksplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, 

rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis 

lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya. 

2) Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

3) Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. 

4) Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic 

serta aktivitas lainnya 

5) Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. 

6) Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 

7) Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari- 

hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, 

merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, 

mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan 
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berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan 

aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. 

(http://daniar-penjaskes.blogspot.com/?zx=14ea7741c8ff88a2) 

2.3 Pengertian Atletik 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, 

noeromuskuler, intelektual, dan emosional melalui aktivitas fisik.Secara eksplisit 

istilah pendidikan jasmani dibedakan dengan olahraga.Dalam arti sempit olahraga 

dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, 

membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmaniah 

maupun rohaniah pada setiap manusia. 

Dalam dunia olahraga, dikenal banyak sekali cabang olahraga, antara lain 

 adalah atletik, permainan, senam dan beladiri. Dari keempat cabang olahraga 

tersebut, atletik mempunyai peranan penting, karena gerakan-

gerakannyamerupakan gerakan dasar bagi cabang olahraga lainnya. Atletik 

menurut Aip Syarifuddin (1992 :2) berasal dari bahasa Yunani, yaitu  Athlon  

yang artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan  atau perjuangan, sedangkan 

orang yang melakukannya dinamakan Athleta (Atlet). Dengan demikian dapatlah 

dikemukakan, bahwa atletik adalah salah  satu cabang yang dipertandingkan atau 

diperlombakan yang meliputi atas nomor-nomor jalan, lari, lompat dan lempar.   

Atletik  merupakan  dasar  untuk  melakukan  bentuk-bentuk 

gerakanyang terdapat didalam cabang olahraga yang lainnya. Dengan mengikuti 

kegiatanlatihan atletik, akan dapat diperoleh  berbagai pengalaman yang sangat 

http://daniar-penjaskes.blogspot.com/?zx=14ea7741c8ff88a2
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berguna dan bermanfaat bagi kehidupan, karena didalam melakukan kegiatan 

atletik akan dilatih kekuatan, kecepatan, kelentukan, kelincahan, ketepatan, daya 

tekan, koordinasi gerak, keuletan, kedisiplinan dan percaya diri serta bertanggung 

jawab (Aip Syarifuddin dan Muhadi, 1992/1993 : 60).  

Dalam cabang olahraga atletik ada empat nomor  lompat yaitu nomor 

lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi dan lompat tinggi galah. Lompat tinggi 

merupakan salah satu nomor atletik yang wajib diajarkan di SD, SMP dan SMA. 

Dalam penelitian ini atletik yang akan dibahas adalah nomor lompat tinggi. 

2.4  Lompat tinggi gaya guling. 

Lompat tinggi gaya straddle atau guling perut merupakan salah satu gaya 

yang sampai saat ini masih digunakan dan diajarkan di sekolah-sekolah, walaupun 

popularitasnya mulai menurun sejak munculnya gaya flot. Gaya guling perut 

(belly roll) atau kangkang  (straddle) mulai diperkenalkan  pada tahun 1930,  

yaitu sejak Jim Steawrt dari Amerika memakai gaya ini dalam suatu  perlombaan. 

Namun, saat itu belum diakui sebagai gaya yang sah karena saat    melewati 

mistar, posisi kepala lebih rendah dari pinggul (tidak sesuai peraturan). Pada tahun 

1934 gaya ini mulai tersebar ke berbagai negara dan sudah diakui sebagai gaya 

yang sah. 

Rangkaian gerakan lompat tinggi terdiri dari 4 unsur teknik dasar yang 

harus dikuasai, yaitu awalan, tolakan, sikap badan di atas mistar dan pendaratan. 

2.4.1 Gerakan Dasar Lompat Tinggi Gaya Guling 

2.4.1.1 Awalan  

Bila bertumpu dengan kaki kiri, awalan dari samping kiri, begitu sebaliknya. 
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Sudut awalan dengan matras kurang lebih 35 - 40 derajat. 

Pada tiga langkah  terakhir harus panjang dan cepat. 

2.4.1.2 Tolakan 

Tolakan merupakan gerak perpindahan dari kecepatan horizontal kearah vertikal, 

yang perlu diperhatikan pada tolakan antara lain: 

-  Menolak dengan kaki yang terdekat dengan mistar. 

-  Sikap badan sedikit condong ke belakang. 

- Kedua tangan diayun ke aatas untuk membantu mengangkat titik 

berat beban.  

2.4.1.3 Sikap Badan Saat di Atas Mistar 

Pada saat mencapai titik tertinggi, putar badan ke kiri, perut dan dada menghadap 

ke bawah (mistar) dan kaki tumpu segera ditarik dalam sikap kangkang. Dengan 

kata lain sikap badan di atas mistar telungkup.  

2.4.1.4.  Pendaratan 

Mendarat merupakan akhir dari gerakan melompat.Untuk menghindari terjadinya 

cidera, maka pelompat harus dapat mendarat sebaik mungkin. Teknik mendarat 

dapat dilakukan dengan dua cara:Jika tempat pendaratan berupa pasir, maka 

pendaratan dilakukan dengan kaki kanan (kaki ayun) terlebih dahulu dan dibantu 

dengan kedua tangan. Jika tempat pendaratan berupa busa/matras, maka 

pendaratan menggunakan bahu terlebih dahulu atau langsung jatuh pada 

punggung. 

2.5 Karakteristik anak. 
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Sesuai dengan karakteristik siswa SMP, usia 12 – 16 tahun kebanyakan dari 

mereka cenderung masih suka bermain. Untuk itu guru harus mampu 

mengembangkan pembelajaran yang efektif, disamping harus memahami dan 

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pada masa usia tersebut 

seluruh aspek perkembangan manusia baik itu kognitif, psikomotorik dan afektif 

mengalami perubahan. Perubahan yang paling mencolok adalah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dan psikologis. 

Agar standar kompetensi pembelajaran pendidikan jasmani dapat 

terlaksana sesuai dengan pedoman, maksud dan juga tujuan sebagaimana yang ada 

dalam kurikulum, maka guru pendidikan jasmani harus mampu membuat 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Untuk itu perlu adanya 

pendekatan, variasi maupun modifikasi dalam pembelajaran. 

(http://www.sarjanaku.com/2011/09/ptk-penjasorkes-smp-kelas-8.html.) 

2.6   Karakteristik SMP N 1 Warureja 

Sekolah SMP Negeri 1 Warureja  Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, 

merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Tegal yang tempatnya di daerah 

pantura pesisisr utara Jawa, jarak dari laut ke sekolah kurang lebih 200 meter. 

Akan tetapi proses pembelajarannya belum dapat dilakukan secara maksimal 

karena kelas VIII A belum dapat melewati mistar menggunakan gaya guling 

dengan baik. Dari jumlah seluruh siswa yaitu 37 siswa yang terdiri dari 17 laki-

laki dan 20 perempuan, masih ada beberapa siswa yang belum berhasil dengan 

sempurna melakukan gerak dasar lompat tinggi gaya guling sehingga kami 

memberikan pembelajaran lompat tinggi dengan menggunakan  metode bermain 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/ptk-penjasorkes-smp-kelas-8.html
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dilingkungan pantai karena anak – anak SMP Negeri 1 Warureja setiap hari 

bermain di pantai jadi kami melaksanakan pembelajaran dipantai untuk 

mengurangi rasa takut anak saat melakukan lompat tinggi. 

2.7  Hakikat Alat Bantu 

2.7.1 Alat Bantu 

Alat bantu belajar merupakan alat yang dapat membantu siswa belajar 

untuk mencapai tujuan belajar.  Alat bantu Pembelajaran adalah suatu bentuk alat 

atau benda untuk membantu terciptanya suasana belajar menjadi mudah dan 

menyenangkan. Dengan alat bantu diharapkan siswa lebih mudah mempelajari 

materi yang disampaikan guru. Apabila pengajaran disampaikan dengan bantuan 

alat-alat yang menarik dan tidak berbahaya maka siswa akan merasa senang dan 

pembelajaran digunakan adalah gundukan pasir  sebagai rangsangan tinggi dan 

jarak merupakan bentuk pembelajaran lompat tinggi yang bertujuan untuk 

merangsang siswa agar mampu melompat dengan setinggi-tingginya. 

2.7.2 Tinjauan Tentang Pasir 

Pasir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir pantai yang 

memiliki tekstur lembut dan tidak keras sehingga anak tidak berbahaya untuk 

pembelajaran pada latihan lari dan lompat. Cara bermain dipanatai dengan alat 

bantu gundukan pasir 

1) Jalan dan Lari diatas pasir Melewati gundukan pasir dibariskan 3 atau 4 

berbanjar guru menyiapkan gundukan pasir  3 atau 4 baris, masing-masing 

baris ada empat pasir. Anak berjalan ke depan melewati pasir, tumpuan dua 
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kaki dua kaki secara bergantian. Kemudian dilanjutkan dengan berlari 

melompati pasir dengan tumpuan kaki terkuat. 

2) Gundukan dibuat berjajar, Siswa dibariskan menjadi tiga atau empat 

kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari sepuluh siswa caranya anak 

bergantiaan melompati gundukan pasir dengan awalan dari sebelah kiri, 

tumpuan kaki kiri, kaki kanan diayunkan di atas pasir diikuti kaki kiri. 

Mulanya pasir ketingginya rendah, kemudian ketinggian gundukan di tambah 

lagi. 
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2.8  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah peneliti sebagai observer dan guru mata 

pelajaran penjasorkes kelas VIII B sedangkan objeknya adalah siswa SMP 

Negeri 1 Warureja Kabupaten Tegal kelas VIII B yang berjumlah 37 orang 

siswa dengan komposisi putra 17 orang dan putri 20 orang. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah Siswa SMP Negeri 1 Warureja Kabupaten Tegal 

Kelas VIII B. 

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 kelas VIII SMP Negeri 

1 Warureja Kabupaten Tegal tahun ajaran 2012/2013 yaitu pada bulan April 

sampai Juni tahun 2013. 

Tabel. 3.1. Rincian Kegiatan Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan dan Minggu ke 

Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Perencanaan     √ √ √          

2 Proses pembelajaran        √ √ √       

3 Evaluasi        √ √ √ √      

4 Pengumpulan data          √ √ √     
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5 Analisis data           √ √ √    

6 Penyusunan hasil            √ √ √   

7 Pelaporan hasil               √ √ 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan pantai dan lapangan SMP 

Negeri 1 Warureja Kabupaten Tegal yang merupakan tempat kerja peneliti 

sebagai pendidik / guru Penjaskes. 

3.5. Insrument Pengumpulan Data 

3.5.1. Metode Tes  

Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang individu atau objek. (Ismaryati 2008 : 1). 

Metode tes ini digunakan untuk mengambil data tentang hasil belajar siswa 

setelah mengalami pembelajaran (tes praktek lompat tinggi dengan 

meneggunakan  metode bermain dilingkungan pantai). 

3.5.2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sekumpulan catatan, penyimpanan dan desiminasi 

dari catatan informasi dalam sistem terintegrasi untuk penggunaan yang efisien 

dan mudah diterima. Dokumentasi merupakan persiapan dan catatan komunikasi, 

mendorong untuk membuktikan suatu informasi dan kejadian (Muslihatun, 

Mufdlilah dan Setiyawati, 2009:3). 

Metode dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa nama 

siswa, jumlah siswa kelas VIII serta foto dan video kegiatan pembelajan lompat 
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tingi dengan menggunakan metode bermain dilingkungan pantai di SMP Negeri 1 

Warureja kecamatan Warureja Kab. Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3.5.3. Metode Observasi 

Pengamatan adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Mula-mula rangsangan dari luar 

mengenai indra, dan terjadi pengindraan, kemudian apabila rangsangan tersebut 

menarik perhatian maka dilanjutkan dengan adanya pengamatan (Notoatmojo, 

2002 : 131). 

Melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi tentang aktifitas dan kerjasama siswa dalam 

melakukan pembelajaran lompat jauh menggunakan media bedeng persawahan. 

Instrumen dalam bentuk kuesioner untuk siswa digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa baik secara kognitif, psikomotor maupun 

afektif. Aspek yang digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotorik, 

afektif, dan kognitif. Berikut instrumen aspek psikomotor, afektif dan kognitif: 

Tabel. 3.2.  Instrumen Penilaian aspek kognitif  

Indikator pertanyaan 

jumlah siswa 

Jumlah  sangat 

kurang 

Kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa dapat 

menjelaskan lompat 

tinggi 

      

Prosentase (%)       
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Siswa dapat 

menjelaskan tahapan  

lompat tinggi 

      

Prosentase (%)       

 

Tabel. 3.3.  Instrumen Penilaian aspek afektif 

Indikator pertanyaan 

Jumlah siswa 

Jumlah  sangat 

kurang 

Kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa dapat bekerja sama       

Prosentase (%)       

Siswa melakukan dengan 

bersemangat 

      

Prosentase (%)       

Siswa melakukan dengan 

sportifitas 

      

Prosentase (%)       

Siswa melakukan dengan 

jujur 

      

Prosentase (%)       

Siswa dapat menghargai 

teman 

      

Prosentase (%)       
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Tabel. 3.4.  Instrumen Penilaian aspek afektif 

Indikator pertanyaan 

Jumlah siswa 

Jumlah  sangat 

kurang 

kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa melakukan awalan 

lompat tinggi  

      

Prosentase  (%)       

Siswa melakukan tolakan 

lompat tinggi 

      

Prosentase (%)       

Siswa melakukan sikap 

badan saat di atas mistar  

      

Prosentase (%)       

Siswa melakukan pendaratan       

Prosentase (%)       

 

 

3.5.4. Angket 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006: 151). 
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3.6 Analisis Data 

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat 

diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Batasan ini 

diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh 

data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide (Riko wijaya, 

Juni 2012). 

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis diskriptif persentase. Data yang terkumpul ditabulasikan 

dengan memasukkan ke dalam rumus deskriptif persentase. 

P = 
N

F
 X 100 % 

Keterangan: 

P : Persentase 

F : Frekuensi 

N : jumlah 

 

3.7. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian  digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama (Aqib, 2006:12) 

Menurut Arikunto (2006:3) Tindakan diberikan oleh guru atau dengan 

arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Jika kita lihat dari pengertian 
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tersebut, penelitian tindakan kelas sangat baik untuk kita terapkan dalam dunia 

pendidikan. Ini terlihat dari pencermatan kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

siswa yang tidak lepas pengawasan seorang guru. Adapun tujuan dari penelitian 

tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran 

di kelas secara berkesinambungan. 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan kelas 

dengan bagan yang berbeda, namun menurut Kurt Lewin (Aqib, 2009:21) terdapat 

empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat langkah tersebut dikenal dengan modelkurt 

lewin dapat digambarkan sebagai berikut: 

                                        Perencanaan 

 

            Refleksi          Aksi 

  

                                              Observasi 

                          Bagan 3.1 Model kurt lewin ( Aqib, 2009:21) 

 

Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut  
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Bagan Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sumber Arikunto (2008:16) 

 

Tahap pertama yaitu menyusun rancangan tindakan (perencanaan), yang 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana 

tindakan tersebut dilaksanakan, Selanjutnya Tahap kedua Pelaksanaan tindakan, 

yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan didalam kancah, mengenakan 

tindakan dikelas, Tahap ketiga Pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh 

pengamat dan Tahap keempat Refleksi, atau pantulan, yaitu kegiatan untuk 

mengemukakan kembaliapa yang sudah terjadi. 

 

Perencanaan 

SIKLUS I Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan  

SIKLUS II 

Pengamatan 

 

matan  

Pelaksanaan  
Refleksi  

dst 
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3.7.1.  Definisi Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas dalam bahasa inggris nya adalah Classroom 

Action Research. Terdapat tiga kata yang terbentuk dalam PTK yaitu penelitian, 

tindakan dan kelas dimana ketiga kata tersebut mempunyai pengertian tersendiri 

yaitu:  

1) Penelitian merupakan kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan 

aturan atau metodologi tertentu untuk memperoleh informasi. 

2) Tindakan merupakan suatu gerak yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu. 

3) Kelas merupakan sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru. 

Dari ketiga pengertian diatas PTK dapat disimpulkan sebagai suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam 

sebuah kelas (Aqib, 2009:13). 

Pengertian penelitian tindakan kelas juga senada dengan Arikunto (2008:3) 

yang menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau 

dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan menurut 

Wiriaatmadja (2009:13) penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompik 

guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka dan belajar 

dari pengalaman mereka sendiri. 

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 
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penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau 

guru yang melakukan tindakan yang sengaja dimunculkan dalam suatu kelas. 

3.7.2.  Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas 

Manurut Aqib (2009:16) penelitian tindakan kelas mempunyai beberapa 

karakteristik yaitu: 

1) Dihadapi pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional 

2) Adanya kolaborasi dalam pelaksanaanya 

3) Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi 

4) Berttujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik instruksional 

5) Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. 

3.7.3. Prinsip-Prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Hopkins dalam Aqib (2009:17), ada 6 prinsip dalam PTK yaitu: 

1) Pekerjaan utama guru adalah mengajar dan apapun metode PTK yang 

diterapkan seyogyanya tidak mengganggu Komitmen sebagai pengajar. 

2) Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. 

3) Metode yang digunakan harus reliabel,sehingga memugkinkan guru 

mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara meyakinkan, 

mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya, serta 

memperoleh data yang yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang 

dikemukakanya. 

4) Masalah program yang diusahakan oleh guru seharusnya merupakan masalah 

yang merisaukan dan bertolak dari tanggung jawab profesional. 
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5) Dalam menyelanggarakan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten 

menaruh kepedulian tinggi terhadap proses dan prosedur yang berkaitan 

dengan pekerjaanya. 

6) Dalam pelaksanaan PTK sejauh mungkin harus digunakan class room 

excerding perspective,dalam arti permasalahan tidak terlihat terbatas dalam 

konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu, melainkan perspektif misi 

sekolah secara keseluruhan. 

3.7.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tindakan Kelas 

Aqib (2009:18) mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan kependidikan yang 

harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran dikelas dan peningkatan 

kualitas program sekolah secara keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan mengingat 

tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

praktik pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Sedangkan manfaat yang 

dapat dipetik dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas yaitu adanya inovasi 

pembelajaran, dapat mengembangkan kurikulum ditingkat sekoah dan tinkat kelas 

serta dapat meningkatkan profesionalisme guru. 

Sedangkan menurut mulyasa (2008:155) mengatakan bahwa tujuan 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: (1) Memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran dikelas. (2) Meningkatkan 

layanan profesional dalam konteks pembelajaran di kelas khususnya layanan 

kepada peserta didik. (3) memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan 

tindakan dalam pembelajaranyang direncanakan dikelas serta pengkajian terhadap 
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kegiatan pembelajaran yang dilakukanya. 

3.7.5. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Mulyasa (2008:156) ada beberapa langkah umum yang harus 

diperhatikan guru dalam mengembangkan rancangan penelitian tindakan kelas 

sebagai berikut: 

1) Identifikasi masalah 

2) Analisa masalah dan menentukan beberapa faktor penyebab 

3) Merumuskan ide-ide sementara tentang berbagai faktor penting yang 

berkaitan dengan masalah 

4) Mengumpulkan dan menafsirkan data untuk mengembagkan alternatif 

tindakan 

5) Merumuskan tindakan 

6) Menilai hasil tindakan. 

Dengan demikian terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam 

pelaksanaan penelitian tersebut. Secara umum langkah-langkah dalam penelitian 

tindakan kelas ada beberapa siklus dan masing-masing siklus mempunyai 

beberapa tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Siklus yang 

digunakan dalam penelitain ini ada dua siklus yaitu: 

Rancangan Siklus I 

1. Perencanaan yang dilakukan meliputi : 

1) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang 

akan disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran. 
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2) Membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada tindakan 

(treatment) yang diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu 

pembelajaran lompat tinggi dengan metode bermain di lingkungan pantai 

3) Menyusun Instrumen yang akan digunakan pada siklus Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), penilaian dalam modifikasi pembelajaran lompat 

tingi. 

4) Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pembelajaran. 

5) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

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 lompat tinggi dengan metode 

bermain dilingkungan pantai 

2) Siswa melaksanakan pemanasan sebelum mulai ke materi dengan 

permainan. 

3) Siswa melakukan lompat tingi dengan metode bermain dilingkungsn 

pantai 

Konsep penelitian lompat tinggi gaya guling menggunakan metode 

bermain dilingkungan pantai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan lompat tinggi 

1) Siswa yang berada dibarisan paling depan melompati gundukan pasir 

dengan awalan dengan tumpuan satu kaki dan mendarat satu kaki. 
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2) Setelah sampai siswa berdiri disamping gundukan pasir dan bersiap-siap 

lari dan lompat setelah di tepok bahunya oleh pelari berikutnya. Begitu 

seterusnya sampai selesai dan diulang kembali sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siswa melakukan lompat tinggi dengan media gundukan pasir. 

 

2. Melakukan lompat tinggi dengan media gundukan pasir pantai awalan lari. 

1) Siswa yang berada dibarisan paling depan melompat dari gundukan pasir 

dan kardus A untuk melewati gundukan pasir dengan awalan 2 atau 3 

langkah dengan tumpuan satu kaki dan mendarat satu kaki yang terkuat B, 

C, D, dan E secara serentak mengikuti dengan aba-aba peluit.  

2) Setelah sampai siswa berdiri di samping gundukan pasir dan bersiap-siap 

lari setelah ditepok bahunya oleh pelari berikutnya. Demikian juga dengan 

barisan kedua dan setelah lari dan lompati gundukan pasir menepok 

temanya sampai selesai. Begitu seterusnya sampai barisan habis dan 

diulang kembali  

 

 

 

A B C D E 
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Gambar 4. Siswa melakukan lompat tingi gundukan pasir dengan awalan 

 

3. Membuat ketangkasan lompat tinggi menjadi suatu yang menyenangkan bagi 

siswa dalam bentuk perlombaan. Dengan peraturan perlombaan sebagai berikut : 

1) Perlombaan dilakukan berlima 

2) Siswa berlari dan melompati gundukan pasir yang berada dipantai antara 

sebanyak 5 gundukan pasir. 

3) Bagi siswa yang jatuh ke gundukan pasir, harus diteruskan kembali sampai 

selesai. Pemenang adalah siswa yang terlebih dahulu sampai pada parit 

terakhir. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dalam bentuk perlombaan 

 

A B C D E 
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4) Menarik kesimpulan 

5) Penilaian langsung dilaksanakan pada saat proses pembelajaran lompat 

tinggi dengan metode bermain dilingkungan panati. 

6) Melakukan pendinginan 

7) Siswa mengisi lembar angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

lompat tinggi dengan metode bermain dilingkungan pantai. 

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 

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. 

Rancangan Siklus II 

1. Perencanaan yang dilakukan meliputi : 

1) Melakukan revisi modifikasi pembelajaran lompat tinggi pada siklus I 
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2) Membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada tindakan (treatment) 

yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu modifikasi 

pembelajaran lompat tinggi 

3) Menyusun instrument yang digunakan dalam siklus penelitian tindakan kelas 

(PTK), penilaian dalam pembelajaran lompat tinggi 

4) Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pengajaran 

5) Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan proses 

pembelajarn di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran lompat tinggi dengan metode  

pembelajaran bermain lingkungan pantai 

2) Siswa melaksanakan pemanasan 

3) Siswa melakukan lompat tinggi gaya guling dengan menerapkan 

menggunakan metode bermain dilingkungan pantai. 

4) Menarik kesimpulan 

5) Penilaian langsung dilaksanakan pada saat proses pembelajaran lompat tinggi 

gaya guling menggunakan metode bermain dilingkungan pantai 

6) Melakukan pendinginan 

7) Siswa mengisi lembar angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran lompat 

tinggi gaya guling menggunakan metode bermain dilingkungan pantai 

3. Pengamatan  
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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 II 

4. Refleksi 

1) Guru menganalisis hasil pengamatan 

2) Mempelajari analisis indicator pengamatan dan evaluasi 

3) Membuat kesimpulan terhadap pelaksanaan siklus II. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Penyajian Data Hasil Belajar Tiap Siklus 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian satu kelas 

yaitu kelas VIIIB, sesuai dengan prinsip kerja penelitian tindakan kelas (PTK). 

Dalam proses pembelajaran di kelas, subjek peneliti juga diberikan tes pada setiap 

siklusnya, dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran lompat tinggi dengan 

metode bermain dilingkungan pantai  pada mata pelajaran Penjasorkes pokok 

bahasan lompat tinggi, hasil belajar siswa meliputi tiga aspek penilaian yaitu 

aspek psikomotor, afektif dan kognitif. 

4.1.1 Siklus 1 dan siklus 2 

Dari hasil analisis hasil belajar siklus 1 dan siklus 2, secara keseluruhan 

dapat disimpulkan pada tabel berikut : 

Tabel. 4.1 

No 

Tahapan 

siklus 

Jumlah 

siswa 

Rata-Rata Tiap Aspek 

Jumlah Rata-Rata 

Psikomotor Afektif Kognitif 

1 Siklus 1 37 8,03 7,84 7,54 23,41 7,80 

2 Siklus 2 37 8,41 8,24 7,95 24,59 8,20 

 

Dari tabel. 4.1 Hasil belajar pada aspek psikomotorik  siklus 1 rata-rata 

nilai 8,03 dan siklus 2 rata-rata nilai 8,41.  Aspek Afektif siklus 1 rata-rata nilai 
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7,84 dan siklus 2 rata-rata nilai 8,24. Aspek Kognitif siklus 1 rata-rata nilai 7,54 

dan siklus 2 rata-rata nilai 7,95. Sedangkan rata-rata seluruh aspek pada siklus ke 

1 adalah 7,80 dan pada siklus 2 adalah 8,20. 

Dari hasil analisis hasil belajar siklus 1 dan siklus 2 terdapat selisih 

perbedaan rata-rata kelas, dimana ini terlihat peningkatan hasil belajar siswa 

antara siklus 1 dan siklus 2, sehingga kita dapat melihat selisih nilai rata-rata 

siklus 1 dan siklus 2 yaitu 0,4 

Melihat selisih dari rata-rata kelas berarti dengan penerapan lompat tinggi 

dengan metode bermain dilingkungan pantai  hasil belajar siswa cukup bagus. 

Untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 dan siklus 2 dapat 

dilihat pada diagram berikut :  

Grafik 4.1 

Rata-rata hasil tes siklus 1 dan siklus 2 

 

4.2 Penyajian Data Hasil Observasi dan Angket 

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengetahui adanya 

peningkatan atau tidak terhadap keaktifan belajar siswa pada penerapan model 

Siklus 1 Siklus 2

Nilai Rata-rata Hasil
Tes

7,8 8,2

7,8 8,2 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Nilai Rata-rata Hasil Tes 
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pembelajaran lompat tinggi dengan metode bermain dilingkungan pantai  pada 

mata pelajaran Penjasorkes pokok bahasan lompat tinggi. Hasil observasi setiap 

siklus dan proses analisisnya dapat duraikan sebagai berikut :  

4.2.1 Siklus 1 

Pada pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus 1 pertemuan pertama 

membahas  tentang model pembelajaran lompat tinggi dengan metode bermain 

dilingkungan pantai yang diaksanakan pada tanggal 6 April  2013  hari Saptu 

pukul 07.15 – 08.35 WIB pada mata pelajaran Penjasorkes dikelas VIII B 

Selama proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan model 

pembelajaran lompat tinggi dengan metode bermain dilingkungan pantai 

dilakukan observasi dengan tujuan utuk mengamati aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pada siklus 1 ini dilakukan 1 pertemuan tetapi untuk 

proses pembelajaran belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat 

sebagian siswa yang kurang mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu 

peneliti selama proses pembelajaran melakukan observasi. Aspek yang diukur 

dalam penelitian ini adalah psikomotor, afektif dan kognitif. Berikut tabel 

perolehan skala unjuk kerja siswa pada lompat tinggi. 

 

 

Tabel.4.2. Skala penilaian unjuk kerja siswa pada aspek kognitif siklus 1 

 

Indikator pertanyaan 

jumlah siswa 

Jumlah  

sangat Kurang cukup baik baik 
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kurang sekali 

Siswa dapat 

menjelaskan lompat 

tinggi 

7 9 10 11 0 37 

Prosentase (%) 18,92 24,32 27,03 29,73 0 100 

Siswa dapat 

menjelaskan tahapan  

lompat tinggi 

12 10 8 7 0 37 

Prosentase (%) 32,43 27,03 21,62 18,92 0 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kemampuan siswa selama proses 

pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode bermain di lingkungan 

pantai dilihat dari ranah kognitif masih kurang maksimal. Hal ini menunjukkan 

bahwa selama proses pembelajaran lompat tinggi pada ranah kognitif di siklus 1 

belum maksimal. 

 

 

 

Tabel. 4.3. Skala penilaian unjuk kerja siswa pada aspek afektif siklus 1 

Indikator pertanyaan 

Jumlah siswa 

Jumla

h  
sangat 

kurang 

Kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa dapat bekerja sama 0 8 13 10 6 37 
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Prosentase (%) 0 21,62 35,13 27,03 16,22 100 

Siswa melakukan dengan 

bersemangat 

0 12 10 8 7 37 

Prosentase (%) 0 32,43 27,03 21,62 18,92 100 

Siswa melakukan dengan 

sportifitas 

0 15 9 7 7 37 

Prosentase (%) 0 40,54 24,32 18,92 18,92 100 

Siswa melakukan dengan jujur 0 8 13 9 7 29 

Prosentase (%) 0 21,62 35,13 24,32 18,92 100 

Siswa dapat menghargai teman 0 12 14 7 4 29 

Prosentase (%) 0 32,43 37,84 18,92 10,81 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sikap dan perilaku siswa selama 

proses pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode bermain di 

lingkungan pantai sangat merespon baik. Walaupun masih terlihat siswa yang 

kurang respon, akan tetapi prosentasenya lebih sedikit dari pada siswa yang 

merespon dengan baik.   

Tabel.4.4.  Skala penilaian unjuk kerja siswa pada aspek psikomotorik siklus 1 

Indikator pertanyaan 

Jumlah siswa 

Jumlah  sangat 

kurang 

kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa melakukan awalan 

lompat tinggi  

11 9 10 7 0 37 
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Prosentase  (%) 29,73 24,32 27,03 18,92 0 100 

Siswa melakukan 

tolakan lompat tinggi 

7 12 9 8 1 37 

Prosentase (%) 18,92 32,43 24,32 21,62 2,70 100 

Siswa melakukan sikap 

badan saat di atas 

mistar  

8 13 10 6 0 37 

Prosentase (%) 21,62 35,14 27,03 16,21 0 100 

Siswa melakukan 

pendaratan 

13 6 10 8 0 37 

Prosentase (%) 35,14 16,21 27,03 21,62 0 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keterampilan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode bermain di 

lingkungan pantai selama proses pembelajaran berlangsung masih kurang 

maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa prosentase jumlah siswa pada tabel di 

atas. 

Berdasarkan hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran lompat 

tinggi dengan penerapan metode bermain di lingkungan pantai sebagai berikut. 

Tabel.4.5.   Jawaban respon siswa terhadap pembelajaran pada siklus 1 

No. Indikator pertanyaan 

Jumlah jawaban 

Ya Tidak 

1. Siswa semangat dengan pembelajaran yang 23 14 
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dilakukan 

2. Pembelajaran menarik dan menyenangkan 24 13 

3. Dengan menggunakan lompat tinggi dengan 

metode bermain di lingkungan pantai lompat tinggi 

mudah dilakukan 

22 15 

4. Siswa tidak menemukan kesulitan selama 

pembelajaran 

25 12 

5. Siswa dapat memahami tekhnik dasar lompat tinggi 26 11 

Prosentase (%) 64,86 35,14 

 

Sesuai hasil penelitian angket di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode bermain di lingkungan 

pantai menggunakan pendekatan ternyata mendapat tanggapan atau respon yang 

baik. Hal ini ditunjukkan banyaknya siswa yang merespon baik semua pertanyaan 

yang diberikan, yaitu sebesar 64,86 % sedangkan respon yang kurang baik 

35,14%. 

Hasil penelitian yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

pada siklus 1 secara keseluruhan dari 29 siswa dapat disimpulkan sebagai berikut.  

4.2.1.1 Refleksi 

Berdasakan temuan-temuan diatas, peneliti perlu menyusun 

perencanaan yang lebih baik lagi untuk siklus berikutnya. Maka dalam kegiatan 

berikutnya peneliti perlu memberikan bimbingan dan arahan yang jelas agar 
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pembelajaran lompat tinggi dengan menggunakan metode bermain dilingkungan 

pantai selanjutnya lebih baik. 

           Berdasarkan temuan-temuan saat kegiatan pembelajaran, perlu 

direncana- kan tindakan lanjutan. Dalam tindakan ini perlu mempertimbangkan 

hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan 

sebelumnya, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pengkondisian 

siswa. Pada saat siswa melakukan latihan dan tes lompat tinggi masih ada siswa 

yang melakukannya tanpa teknik yang benar, ada juga siswa yang masih merasa 

takut melakukan terutama siswa perempuan, sehingga guru harus memotivasi dan 

memberikan bantuan terhadap gerakannya.  

           

4.2.2 Siklus 2  

Pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus 2, penerapan model 

pembelajaran lompat tinggi dengan metode bermain dilingkungan pantai yang 

diaksanakan pada tanggal 18 Mei  2013  hari Saptu pukul 07.15 – 08.35 WIB 

pada mata pelajaran Penjasorkes dikelas VIII B.  

Berdasarkan hasil refleksi pada proses pembelajaran siklus 1, maka 

sebagai tidak lanjut pada siklus 2, guru bersama peneliti membuat perencanaan 

tindakan siklus 2. Pada siklus 2 ini siswa lebih ditekankan pada praktek lompat 

tinggi, dengan pemahaman konsep bermain di lingkungan pantai sehingga ada 

proses interaksi antara siswa dengan guru maupun sebaliknya sehingga 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan guru terbiasa dengan menerapkan metode 

bermain dilingkungan pantai. Kemudian interaksi antara siswa dengan siswa 
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sehingga pada proses pembelajaran siswa dapat bekerjasama dengan baik sambil 

bermain di lingkungan pantai. 

Tabel. 4.6. Skala penilaian unjuk kerja siswa pada aspek kognitif siklus 2 

 

Indikator pertanyaan 

jumlah siswa 

Jumlah  sangat 

kurang 

Kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa dapat 

menjelaskan lompat 

tinggi 

0 0 9 25 3 37 

Prosentase (%) 0 0 24,32 67,57 8,11 100 

Siswa dapat 

menjelaskan tahapan  

lompat tinggi 

0 0 7 22 8 37 

Prosentase (%) 0 0 18,91 59,47 21,62 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kemampuan siswa selama 

proses pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode bermain di 

lingkungan pantai dilihat dari ranah kognitif sudah maksimal. Prosentase 

keterampilan siswa dalam pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode 

bermain di lingkungan pantai sudah ada peningkatan yang berarti Hal ini 

menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran lompat tinggi pada ranah 

kognitif di siklus 2 sudah maksimal dan tercapai. 
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Tabel. 4.7. Skala penilaian unjuk kerja siswa pada aspek afektif siklus 2 

Indikator pertanyaan 

Jumlah siswa 

Jumla

h  
sangat 

kurang 

Kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa dapat bekerja sama 0 0 10 13 14 37 

Prosentase (%) 0 0 27,03 35,13 37,84 100 

Siswa melakukan dengan 

bersemangat 

0 

0 

10 8 19 37 

Prosentase (%) 0 0 27,03 21,62 51,35 100 

Siswa melakukan dengan 

sportifitas 

0 
0 

9 7 21 37 

Prosentase (%) 0 0 24,32 18,92 56,76 100 

Siswa melakukan dengan jujur 0 0 9 13 15 37 

Prosentase (%) 0 0 24,32 35,13 40,55 100 

Siswa dapat menghargai teman 0 0 7 14 16 37 

Prosentase (%) 0 0 18,92 37,84 43,24 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sikap dan perilaku siswa selama 

proses pembelajaran permainan lari sambung sangat merespon baik pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan permainanlompat katak.lompat katak yang 

divariasi. Hal ini dapat terlihat tidak ada siswa yang tidak bersemangat, tidak 

bekerjasama, tidak sportifitas, tidak jujur, dan sangat menghargai teman. Secara 



11 

 

 

 

keseluruhan siswa sangat senang dan aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung.   

Tabel. 4.8 Skala penilaian unjuk kerja siswa pada aspek psikomotorik siklus 2 

Indikator pertanyaan 

Jumlah siswa 

Jumlah  sangat 

kurang 

kurang cukup baik 

baik 

sekali 

Siswa melakukan awalan 

lompat tinggi  

0 0 7 10 20 37 

Prosentase  (%) 0 0 18,92 27,03 54,05 100 

Siswa melakukan 

tolakan lompat tinggi 

0 0 4 8 25 37 

Prosentase (%) 0 0 10,81 21,62 67,57 100 

Siswa melakukan sikap 

badan saat di atas 

mistar pendaratan 

0 0 6 10 21 37 

Prosentase (%) 0 0 16,21 27,03 56,76 100 

Siswa melakukan 

pendaratan 

0 0 8 10 19 37 

Prosentase (%) 0 0 21,62 27,03 51,35 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keterampilan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode bermain di 

lingkungan pantai selama proses pembelajaran berlangsung ada peningkatan yang 
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berarti, sehingga hasil yang dicapai sudah maksimal. Hal ini terlihat pada tabel di 

atas 

Berdasarkan hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran lompat 

tinggi dengan penerapan metode bermain di lingkungan pantai sebagai berikut. 

Tabel. 4.9. Jawaban respon siswa terhadap pembelajaran pada siklus 2 

No. Indikator pertanyaan 

Jumlah jawaban 

Ya Tidak 

1. 

Siswa semangat dengan pembelajaran yang 

dilakukan 

35 2 

2. Pembelajaran menarik dan menyenangkan 33 4 

3. Dengan menggunakan lompat tinggi dengan 

metode bermain di lingkungan pantai lompat tinggi 

mudah dilakukan 

30 7 

4. Siswa tidak menemukan kesulitan selama 

pembelajaran 

37 0 

5. Siswa dapat memahami tekhnik dasar lompat tinggi 36 1 

Prosentase (%) 92,43 7,57 

 

Sesuai hasil penelitian angket di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pembelajaran lompat tinggi dengan penerapan metode bermain di 

lingkungan pantai ternyata mendapat tanggapan/respon yang sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan semua siswa yang merespon baik semua pertanyaan yang diberikan, 

yaitu sebesar 92,43% atau dapat dikatakan bahwa pembelajaran lompat tinggi 
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sudah berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai meskipun masih ada 

beberapa anak yang belum maksimal. 

Berdasarkan analisis proses pembelajaran dan hasil pembelajaran siswa 

pada siklus 2 cukup memuaskan, walaupun ada beberapa siswa yang nilainya 

masih kurang memuaskan, akan tetapi, berdasarkan kemampuan dan hasil tersebut 

secara umum sudah baik. Dari pelaksanaan tindakan yang ditempuh, diperoleh 

hasil yang cukup memuaskan, meskipun belum maksimal. Oleh karena itu,  perlu 

diadakan tindakan selanjutnya, namun keterbatasan peneliti dan waktu yang 

diperlukan, maka peneliti menghentikan kegiatan penelitian ini dengan harapan  

temuan-temuan yang diperoleh dapat dujadikan acuan untuk penelitian lebih 

lanjut. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran lompat tinggi dengan 

menggunakan metode bermain dilingkungan pantai, proses dan hasil 

pembelajarannya mengalami peningkatan. 

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan refleksi setiap siklus pada penelitian 

yang telah dilaksanakan, ternyata pembelajaran lompat tinggi dengan 

menggunakan metode bermain di lingkungan pantai  dapat meningkatkan  

pemahaman  ketrampilan  siswa  dalam melakukan lompat tinggi. Jadi secara 

empirik hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini terbukti diterima. 

Hal ini terbukti dari beberapa temuan yang yang peneliti temukan dari tes awal, 

siklus 1 dan siklus 2 selama penelitian berlangsung. Temuan-temuan itu akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

Pada awal-awal pelaksanaan masih banyak siswa yang kelihatan 

kebingungan dan kurang mengerti. Tetapi setelah kegiatan berlangsung, terlihat 
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semua siswa bersemangat dan merasa senang. Sedangkan pada saat guru 

melakukan tes, terlihat siswa masih kebingungan dengan gerakan yang akan 

dilakukan. Hal ini dikarenakan sebelumnya guru tidak mencontohkan dan 

memberitahukan mengenai langkah-langkah gerakan melakukan lompat tinggi 

seperti sikap awal melakukan, tolakan , badan saat di udara dan pendaratan  

sehingga masih banyak siswa yang pada saat melakukan gerakan masih diluar 

tehnik yang benar.  

Adapun dari hasil tes siklus 1 yang dilakukan, niai rata-rata kelasnya 

hanya 7,80 terlihat dari hasil tes tersebut skor yang di dapat siswa relatif cukup. 

Pada siklus 1 ditemukan adanya perubahan pada saat mengikuti kegiatan 

inti pembelajaran dengan menggunakan metode bermain di lingkungan pantai 

siswa lumayan bagus. Selain itu pada saat guru melakukan evaluasi dengan 

melakukan lompat tinggi gaya sebagian siswa sudah sedikit memahami dan 

mengerti, dan skor yang diperoleh siswa pun mengalami perubahan. 

Adapun hasil tes yang dilakukan pada sklus 2 ini,  sudah mengalami 

peningkatan, terlihat dari hasil tes siklus 2 tersebut skor yang diperoleh siswa 

sudah mengalami peningkatan dari data awal ke siklus 1, walaupun untuk rata-

rata skor kelas masih di bawah KKM yang telah ditentukan yaitu 8,20 .    

Temuan  yang peneliti temukan pada siklus 2 yaitu siswa sudah 

menunjukan peningkatan yang sangat baik mulai dari awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran. Ketika siswa melakukan latihan tugas gerak yang guru 

perintahkan, siswa sudah tidak merasa takut dan mampu meminimalisisr 

kesulitan gerak yang mereka alami serta mampu melakukan tugas gerak dengan 
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optimal. Selain itu, pada saat evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan tes 

lompat tinggi terlihat hampir keseluruhan siswa sudah memahami dan mengerti 

langkah-langkah dan tehnik-tehnik melakukan gerakan yang baik dan benar, 

walaupun masih ada beberapa siswa yang masih belum memahami. Namun 

demikian ketrampilan siswa dalam pembelajaran lompat tinggi  pada siklus ke 2 

ini cukup meningkat dari siklus sebelumnya, ini terihat dari skor siswa sudah 

tergolong baik, dan skor rata-rata yang didapatpun sudah melebihi KKM yang 

telah ditentukan oleh sekolah yaitu 75. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model 

pembelajaran  lompat tinggi dengan mengunakan metode bermain di 

lingkungan pantai pada kelas VIII SMP Negeri 1 Warureja Kecamatan 

Warureja Kabupaten Tegal mengalami peningkatan yang baik. Hal ini 

dilihat dari persentase kriteria hasil  belajar siswa  pada setiap siklusnya.  

Siklus 1 rata-rata hasil belajar siswa untuk aspek kognitif, psikomotor 

dan afektif adalah 7,80 sedangkan siklus 2 rata-rata hasil belajar siswa 

untuk aspek kognitif, psikomotor dan afektif adalah 8,20. Keaktifan 

siswa mengalami  peningkatan yang mendukung proses pembelajaran 

diikuti respon siswa terhadap pembelajaran terhadap penerapan model 

pembelajaran  lompat tinggi dengan mengunakan metode bermain di 

lingkungan pantai respon siswa sangat baik untuk proses kegiatan belajar 

dengan menerapkan metode bermain di lingkungan pantai dengan 

prosentasi siklus ke 1 adalah 64,86% dan siklus 2 adalah  92,43% .  

5.2    Saran  

1. Bagi siswa yang masih belum mempunyai kepercayaan diri dalam 

proses pembelajaran, hendaknya siswa bekerjasama dalam belajar supaya 

ada peningkatan hasil belajar siswa. 



17 

 

 

 

2. Guru hendaknya memperhatikan perkembangan pembelajaran siswa pada 

saat ini, sehingga inovasi pembelajaran dapat dilakukan dan proses 

pembelajaran tidak monoton. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Nama  :  

No. Angket : 

Jenis Kelamin : 

Asal Sekolah :  SMP Negeri 1 Warureja 

 

A. Petunjuk Pengisian Angket 

Mengharapkan dengan kesediaan kamu meluangkan waktu untuk membaca 

dan mengisi angket dengan sejujur-jurnya sesuai dengan keinginananmu  

1. Berilah tanda silang (x) pada huruf a dan b pada jawaban yang dianggap 

kalian suka. 

2. Setelah angket selesai diisi, mohon diserahkan kembali kepada petugas 

yang membaginya. 

3. Atas kesediaan mengisi angket ini, kami ucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya semoga kamu mendapat imbalan yang berlipat ganda 

dari Allah SWT. 

4. Angket ini adalah untuk kebutuhan penelitian sehingga tidak akan 

mempengaruhi penilaian atau hal-hal yang terkait dengan hak saudara 

sebagai siswa 
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II .  SOAL ANGKET  

KOGNITIF 

 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

LOMPAT TINGGI DENGAN PENDEKATAN BERMAIN DI 

LINGKUNGAN PANTAI 

 

Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan pilihanmu! 

No. Indikator pertanyaan 
Jumlah jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang 

kita lakukan tadi ? 
  

2. Apakah pembelajaran tadi menarik ?   

3. Apakah pembelajaran lompat tinggi dengan metode 

bermain di lingkungan pantai mudah dilakukan? 
  

4. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran ?   

5. Apakah kalian dapat memahami tekhnik dasar 

lompat tinggi ? 
  

Prosentase (%)   

 

 

Tegal, ....................2013 

ttd Siswa 

 

 

( .............. )            

 

 

 

 

 

PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS  I 

 

Petunjuk : Berilah tanda ( v ) pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

pilihan anda. 

Catatan :  
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1. Jika ada aktivitas yang dianggap penting dan belum tercantum 

pada indikator agar ditulis ditempat yang telah disediakan. 

2. Jika ada saran dan catatan untuk perbaikan juga dapat 

dituliskan pada tempat yang telah disediakan. 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

Menyampaikan pendahuluan 

Menyampaikan materi pembelajaran 

Tanya Jawab dengan siswa 

Memotivasi siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran 

Membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran 

Membantu siswa merefleksi 

pembelajaran 

     

 

Tegal, ............... 2013 

Pengamat, 

 

Harun Nofianto.S.Pd 

NIP.198311082006041004 
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LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT TINGGI DENGAN 

METODE BERMAIN DI LINGKUNGAN PANTAI  

DI SMP  NEGERI 1 WARUREJA KECAMATAN WARUREJA KAB. TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 

 

Mata Pelajaran  :  Penjasorkes 

Materi Pokok :  Lompat Tinggi 

Sasar Program :  Siswa Kelas VIII B 

Evaluator  :  Harun Nofianto, S.Pd 

Tanggal  :  Sabtu 4 Mei 2013 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Penjasorkes terhadap model pembelajaran pembelajaran lari lompat tinggi 

yang efektif dan efesien untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 1 Warureja Kecamatan Warureja Kab. Tegal 

Sehubungan dengan hal tersebut saya berharap kesedian Bapak/ Ibu untuk 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini : 

Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjasorkes  

Evaluasi mencakup aspek bentuk/model  pembelajaran lompat tingg,komentar dan saran 

umum,serta kesimpulan 

Rancangan evaluasi mulai dari “ tidak baik” sampai dengan “ sangat 

baik”dengan cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

Saran untuk Perbaikan model Pembelajaran 

 

Petunjuk : 
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1. Apabila diperlukan revisi pada model Pembelajaran ini, mohon di tuliskan pada 

kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi,  mohon dituliskan pada kolom 3 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkatan dan jelas pada kolom 4 

No 
Bagian yang 

direvisi 
Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 

 

1. 
 

Gundukan pasir 

ditambah 

atasnya dengan 

kardus 

 

Untuk meningkatkan dan 

memberi tantangan yang 

lebih pada peserta didik 

agar mendapatkan 

lompatan yang lebih tinggi 

lagi 

 

 

Sebaiknya diatas 

gundukan pasir di 

kasih tambahan 

kardus agar 

peserta didik lebih 

meningkatkan 

lompatan yang 

lebih tinggi 

    

 

Komentar 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Model pembelajaran permainan lompat tinggi dengan menerapkan metode bermain di 

lingkungan pantai ini dinyatakan : 

1. Layak untuk digunakan pada siklus II tanpa revisi 

 

Suatu inovasi terbaru dalam pembelajaran lompat tinggi yang kreatif karena 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan adanya modifikasi 

pembelajaran . 
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2. Layak untuk digunakan pada siklus II dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk digunakan pada siklus II 

Mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimbangan anda. 

 

 Tegal,  4 Mei  2013 

 Observer/Evaluator 

 

Harun Nofianto.S.Pd 

NIP.198311082006041004 
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LEMBAR PENILAIAN ANGKET SIKLUS I 

 

No Nama Siswa 
Nomer soal angket 

1 2 3 4 5 

1 Aditiya Putra Sakti Ya Ya Ya Tidak Ya 

2 Agung Saputro Ya Ya Ya Tidak Ya 

3 Ahmad Faizal Ya Ya Tidak Ya Ya 

4 Andrian Dwi Cahyo Ya Ya Tidak Ya Ya 

5 Arif Wendi Ardana Ya Ya Ya Ya Tidak 

6 Bayu Sanjaya Ya Tidak  Tidak Ya  Ya 

7 Debi Ilfanudin Tidak Ya Ya Tidak Tidak  

8 Dini Anggraeni W Ya Ya Ya Ya Ya 

9 Eka Aprilia Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

10 Ichdayana Hajjah N Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

11 Ika Sri Wulandari Ya Ya Ya Ya Ya 

12 Ilham Hanavi Ya Ya Ya Ya Tidak  

13 Indah Maryati Tidak Ya Ya Ya Tidak  

14 Islah Sales Azizi Ya Ya Ya Ya Ya 

15 Kevin Tirta Aminudin Ya Tidak  Tidak  Tidak  Ya 

16 Lutfi Rio Pranata Ya Ya Ya Ya Ya 

17 Mafuroh Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

18 Mega Salamatul H Tidak Ya Ya Ya Ya 

19 Ninda Yuli P Ya Ya Tidak Tidak Ya 

20 Nofi Rizkiani Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

21 Nur Inahyatul F Ya Tidak Ya Ya Ya 

22 Onik Sapta Riyani Ya Ya Ya Ya Ya 

23 Regi Alganuari P Ya Ya Ya Ya Ya 

24 Reza Ghulaman Z Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

25 Ricky Aji Saputra Ya Ya Ya Ya Ya 

26 Rini Sugiyarti Ya Tidak  Tidak  Tidak  Tidak  

27 Ryan Aji Alfarra Tidak Ya Ya Ya Ya 

28 Siti Faridah Tidak Tidak Ya Tidak Ya 

29 Siti Maesaroh Ya Ya Tidak  Ya Ya 

30 Sudarmaji Tidak Tidak Ya Ya Tidak  

31 Taufik Fatihin Tidak Tidak Ya Ya Ya 

32 Taufik Hidayat Ya Ya Tidak Tidak Ya 

33 Tiara Fany Safitri Ya Ya Tidak Ya Tidak  
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34 Tika Noviyanti Tidak Tidak Ya Ya Ya 

35 Tri Utami Ya Tidak Ya Tidak  Ya 

36 Wike Puspitasari Tidak Ya  Tidak Ya Ya 

37 Yessi Rahmadani Tidak Ya Ya Ya Tidak 

YA 23 24 22 25 26 

TIDAK 14 13 15 12 11 

JUMLAH 37 37 37 37 37 

 

Rekapitulasi data angket siswa pada pembelajaran lompat tinggi dengan metode 

bermain di lingkungan pantai 

 

No. Indikator pertanyaan 
Jumlah jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang 

kita lakukan tadi ? 
23 14 

2. Apakah pembelajaran tadi menarik ? 24 13 

3. Apakah pembelajaran tadi membuat kamu mudah 

melakukan lompat tinggi ? 
22 15 

4. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran ? 25 12 

5. Apakah kalian dapat memahami teknik dasar 

lompat tinggi ? 
26 11 

Prosentase (%) 
64,86 35,14 
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LEMBAR PENILAIAN ANGKET SIKLUS 2 

 

No Nama Siswa 
Nomer soal angket 

1 2 3 4 5 

1 Aditiya Putra Sakti Ya Ya Ya Ya Ya 

2 Agung Saputro Ya Ya Ya Ya Ya 

3 Ahmad Faizal Ya Ya Ya Ya Ya 

4 Andrian Dwi Cahyo Ya Ya Ya Ya Ya 

5 Arif Wendi Ardana Ya Ya Ya Ya Ya 

6 Bayu Sanjaya Ya Tidak  Tidak Ya  Ya 

7 Debi Ilfanudin Ya Ya Ya Ya Ya 

8 Dini Anggraeni W Ya Ya Ya Ya Ya 

9 Eka Aprilia Ya Ya Tidak Ya Ya 

10 Ichdayana Hajjah N Ya Ya Tidak Ya Ya 

11 Ika Sri Wulandari Ya Ya Ya Ya Ya 

12 Ilham Hanavi Ya Ya Ya Ya Ya 

13 Indah Maryati Tidak Ya Ya Ya Ya 

14 Islah Sales Azizi Ya Ya Ya Ya Ya 

15 Kevin Tirta Aminudin Ya Ya Tidak  Ya Ya 

16 Lutfi Rio Pranata Ya Ya Ya Ya Ya 

17 Mafuroh Ya Ya Tidak Ya Ya 

18 Mega Salamatul H Tidak Ya Ya Ya Ya 

19 Ninda Yuli P Ya Tidak Ya Ya Ya 

20 Nofi Rizkiani Ya Ya Ya Ya Ya 

21 Nur Inahyatul F Ya Ya Ya Ya Ya 

22 Onik Sapta Riyani Ya Ya Ya Ya Ya 

23 Regi Alganuari P Ya Ya Ya Ya Ya 

24 Reza Ghulaman Z Ya Tidak Ya Ya Ya 

25 Ricky Aji Saputra Ya Ya Ya Ya Ya 

26 Rini Sugiyarti Ya Ya Ya Ya Ya 

27 Ryan Aji Alfarra Ya Ya Ya Ya Ya 

28 Siti Faridah Ya Tidak Ya Ya Ya 

29 Siti Maesaroh Ya Ya Tidak  Ya Ya 

30 Sudarmaji Ya Ya Ya Ya Ya 

31 Taufik Fatihin Ya Ya Ya Ya Ya 

32 Taufik Hidayat Ya Ya Ya Ya Ya 

33 Tiara Fany Safitri Ya Ya Ya Ya Tidak  
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34 Tika Noviyanti Ya Ya Ya Ya Ya 

35 Tri Utami Ya Ya Ya Ya Ya 

36 Wike Puspitasari Ya Ya  Tidak Ya Ya 

37 Yessi Rahmadani Ya Ya Ya Ya Ya 

YA 35 34 30 37 36 

TIDAK 2 3 7 0 1 

JUMLAH 37 37 37 37 37 

 

Rekapitulasi data angket siswa pada pembelajaran lompat tinggi dengan metode 

bermain di lingkungan pantai 

 

No. Indikator pertanyaan 
Jumlah jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang 

kita lakukan tadi ? 
35 2 

2. Apakah pembelajaran tadi menarik ? 34 3 

3. 
Apakah pembelajaran tadi membuat kamu mudah 

melakukan lompat tinggi ? 
30 7 

4. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran ? 37 0 

5. 
Apakah kalian dapat memahami teknik dasar 

lompat tinggi ? 
36 1 

Prosentase (%) 
92,43 7,57 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI DAN ANALISIS HASIL BELAJAR SIKLUS 1 

SMP NEGERI 1 WARUREJA TAHUN 2012-2013 

POKOK BAHASAN LOMPAT TINGGI 

       
No Nama Siswa 

Nilai 
Jumlah 

Rata-

Rata Psikomotor Afektif Kognitif 

1 ADITIYA PUTRA SAKTI 7 7 8 22 7.3 

2 AGUNG SAPUTRO 8 8 8 24 8.0 

3 AHMAD FAIZAL 8 7 8 23 7.7 

4 ANDRIAN DWI CAHYO 8 8 8 24 8.0 

5 ARIF WENDI ARDANA 8 8 7 23 7.7 

6 BAYU SANJAYA 7 7 7 21 7.0 

7 DEBI ILFANUDIN 9 8 8 25 8.3 

8 DINI ANGGRAENI W 8 8 7 23 7.7 
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9 EKA APRILIA 8 7 8 23 7.7 

10 ICHDAYANA HAJJAH N 8 8 8 24 8.0 

11 IKA SRI WULANDARI 8 8 7 23 7.7 

12 ILHAM HANAVI 9 9 8 26 8.7 

13 INDAH MARYATI 8 7 8 23 7.7 

14 ISLAH SALES AZIZI 7 7 7 21 7.0 

15 KEVIN TIRTA AMINUDIN 9 8 8 25 8.3 

16 LUTFI RIO PRANATA 7 8 8 23 7.7 

17 MAFUROH 8 8 7 23 7.7 

18 MEGA SALAMATUL H 8 8 7 23 7.7 

19 NINDA YULI P 9 8 8 25 8.3 

20 NOFI RIZKIANI 7 8 7 22 7.3 

21 NUR INAHYATUL F 8 8 7 23 7.7 

22 ONIK SAPTA RIYANI 8 8 8 24 8.0 

23 REGI ALGANUARI P 9 7 8 24 8.0 

24 REZA GHULAMAN Z 7 8 7 22 7.3 

25 RICKY AJI SAPUTRA 8 8 7 23 7.7 

26 RINI SUGIYARTI 9 8 7 24 8.0 

27 RYAN AJI ALFARRA 7 8 8 23 7.7 

28 SITI FARIDAH 9 9 7 25 8.3 

29 SITI MAESAROH 7 8 8 23 7.7 

30 SUDARMAJI 7 7 8 22 7.3 

31 TAUFIK FATIHIN 8 8 7 23 7.7 

32 TAUFIK HIDAYAT 9 7 8 24 8.0 

33 TIARA FANY SAFITRI 9 8 8 25 8.3 

34 TIKA NOVIYANTI 7 9 7 23 7.7 

35 TRI UTAMI 9 8 7 24 8.0 

36 WIKE PUSPITASARI 8 8 8 24 8.0 

37 YESSI RAHMADANI 9 8 7 24 8.0 

Rata-Rata 297 290 279 866 288.67 

Jumlah 8.03 7.84 7.54 23.41 7.80 

       NB. KKM 75 
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DAFTAR NILAI DAN ANALISIS HASIL BELAJAR SIKLUS 2 

SMP NEGERI 1 WARUREJA TAHUN 2012-2013 

POKOK BAHASAN LOMPAT TINGGI 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Jumlah 
Rata-

Rata Psikomotor Afektif Kognitif 

1 ADITIYA PUTRA SAKTI 8 7 8 23 7.7 

2 AGUNG SAPUTRO 9 8 8 25 8.3 

3 AHMAD FAIZAL 8 8 8 24 8.0 

4 ANDRIAN DWI CAHYO 9 8 8 25 8.3 

5 ARIF WENDI ARDANA 8 8 8 24 8.0 

6 BAYU SANJAYA 9 7 8 24 8.0 

7 DEBI ILFANUDIN 9 9 8 26 8.7 

8 DINI ANGGRAENI W 8 8 8 24 8.0 

9 EKA APRILIA 8 9 8 25 8.3 

10 ICHDAYANA HAJJAH N 8 8 9 25 8.3 

11 IKA SRI WULANDARI 9 7 8 24 8.0 

12 ILHAM HANAVI 9 8 9 26 8.7 

13 INDAH MARYATI 8 7 9 24 8.0 

14 ISLAH SALES AZIZI 6 9 8 23 7.7 

15 KEVIN TIRTA AMINUDIN 8 9 8 25 8.3 

16 LUTFI RIO PRANATA 7 8 9 24 8.0 

17 MAFUROH 9 8 8 25 8.3 

18 MEGA SALAMATUL H 8 8 7 23 7.7 

19 NINDA YULI P 9 8 8 25 8.3 
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20 NOFI RIZKIANI 7 9 8 24 8.0 

21 NUR INAHYATUL F 9 8 7 24 8.0 

22 ONIK SAPTA RIYANI 8 8 8 24 8.0 

23 REGI ALGANUARI P 9 9 8 26 8.7 

24 REZA GHULAMAN Z 9 8 7 24 8.0 

25 RICKY AJI SAPUTRA 9 9 8 26 8.7 

26 RINI SUGIYARTI 9 8 7 24 8.0 

27 RYAN AJI ALFARRA 8 9 8 25 8.3 

28 SITI FARIDAH 8 9 8 25 8.3 

29 SITI MAESAROH 9 9 7 25 8.3 

30 SUDARMAJI 9 8 7 24 8.0 

31 TAUFIK FATIHIN 8 8 8 24 8.0 

32 TAUFIK HIDAYAT 8 9 8 25 8.3 

33 TIARA FANY SAFITRI 9 9 7 25 8.3 

34 TIKA NOVIYANTI 9 8 8 25 8.3 

35 TRI UTAMI 8 8 8 24 8.0 

36 WIKE PUSPITASARI 9 8 9 26 8.7 

37 YESSI RAHMADANI 9 9 8 26 8.7 

 

Rata-Rata 311 305 294 910 303.33 

 

Jumlah 8.41 8.24 7.95 24.59 8.20 

       NB. KKM 75 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

SMP : SMP Negeri 1 Warureja Tegal  

Mata Pelajaran : Penjas Orkes 

Kelas/Semester :  VIII / 2 

Standar Kompetensi : Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan  

  dan olahraga, serta nilai-nilai yang terkandung di  

  dalamnya 

Kompetensi Dasar :  Mempraktikkan teknik dasar atletik serta nilai  

    toleransi, percaya diri, keberanian, menjaga  

    keselamatan diri dan orang lain, bersedia  

    berbagi tempat dan peralatan **) 

Indikator : 1. Siswa melakukan awalan lompat tinggi   

                                            2. Siswa melakukan tolakan lompat tinggi  

  3. Siswa melakukan sikap badan saat di atas mistar  

  4. Siswa melakukan pendaratan 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

A. Tujuan pembelajaran  : 

Siswa dapat menkombinasikan teknik dasar lompat Tinggi dengan 

menggunakan media gundukan pasir 

- Awalan 

- Tolakan 

- Sikap badan diudara 

- Mendarat 
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B. Materi Pembelajaran : 

Lompat Jauh  :  

- Tehnik Tolakan  

- Tehnik melompat di udara 

- Tehnik Mendarat 

C. Metode Pembelajaran : 

- Ceramah  

- Demontrasi  

- Penugasan 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

NO KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
WAKTU PELAKSANAAN 

1 A. PENDAHULUAN 

- berbaris tiga bersaf yang dipimpin 

oleh ketua kelas atau yang 

ditunjuk. 

- berdoa sebelum dimulai pelajaran  

- presensi dengan menyebut nama 

secara cepat . 

- pemanasan dengan lari keliling 

lapangan dan dilanjutkan dengan 

gerak badan . 

- penjelasan materi pelajaran lompat 

tinggi 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X  

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 



68 

 

 

 

 

B. KEGIATAN INTI 

- Guru menjelaskan dan memberi 

contoh Lompat tinggi dengan 

media gundukan pasir 

-  siswa memperhatikan dan melakukan 

gerakan, Lompat tinggi dengan 

media gundukan pasir  

-   guru memberi tugas bermain dengan, 

peraturan yang sudah dimodisifikasi  

-  siswa bermain dengan peraturan yang 

sudah  dimodifikasi . 

C. PENDINGINAN 

- siswa duduk santai mendengarkan 

penjelasan dan evaluasi materi 

pelajaran serta menerima tugas. 

- siswa berbaris tiga saf dan berdoa 

serta barisan  dibubarkan. 

50 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 X X X 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X 

X 

 

E. Sumber Belajar : Buku teks, referensi,lingkungan pantai, roll meter. 

F. Penilaian  : 

1.  Teknik Penilaian : 

a. Test unjuk Kerja (Psikomotor) 

-   Lakukan rangkaian lompat tinggi dari awalan sampai pendaratan   
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-     Setiap aspek diberi skor 1 - 4 

   -  NA = Jumlah Skor yang diperoleh x 50 % 

       Jumlah skor maksimal 

 

b. Pengamatan Sikap ( afektis) 

- Lakukan lompat tinggi dengan teknik yang benar, mentaati 

peraturan yang ada. 

- Setiap aspek diberi skor 1 

- NA = Jumlah Skor yang diperoleh x 30 % 

        Jumlah skor maksimal 

 

c. Kuis (Kognitis) 

- Terangkan gerakan teknik dasar lompat tinggi dengan benar 

- Setiap aspek diberi skor 1 - 4 

- NA = Jumlah Skor yang diperoleh x 20 % 

        Jumlah skor maksimal 

                  

  2.. Rubrik Penilaian 

PENILAIAN UNJUK KERJA LOMPAT TINGGI 

Aspek yang di nilai 

Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

- Sikap awalan saat lari 

-  Posisi kaki saat menolak 

- Posisi badan saat di udara 

- Posisi kaki saat mendarat 

    

Jumlah nilai  
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PENILAIAN PENGAMATAN SIKAP LOMPAT TINGGI 

Perilaku yang diharapkan Cek (V) 

- Melakukan  gerakan dengan bersemangat 

- Mentaati peraturan perlombaan  

- Mengakui kemenangan lawan  

 

Jumlah nilai  

 

PENILAIAN PEMAHAMAN KONSEP LOMPAT TINGGI . 

Pertanyaan yang diajukan 

Kualitas Jawaban 

1 2 3 4 

- Terangkan awalan lompat tinggi dengan  benar 

- Terangkan gerakan tolakan lompat tinggi dengan benar 

- Terangkan gerakan sikap badan diudara dengan benar 

- Terangkan gerakan pendaratan dengan benar  

    

Jumlah nilai  

 

ANALISIS KETUNTASAN BELAJAR 

Indikator 

Penilaian 

JML Keterangan 

Psikomotor Afeksi Kognisi 

- Melakukan teknik dasar 

lompat tinggi dengan  : 

- Awalan 

- Tolakan 
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- Sikap badan diudara 

- mendarat 

 

Keterangan : Batas tuntas lihat SKBM 

 

 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah     Guru mapel 

 

 

  Drs.Didik Haryadi. M.Pd    Iskandar. 

NIP.19630312 199003 1 014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

SMP : SMP Negeri 1 Warureja Tegal  

Mata Pelajaran : Penjas Orkes 
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Kelas/Semester :  VIII / 2 

Standar Kompetensi : Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan  

  dan olahraga, serta nilai-nilai yang terkandung di  

  dalamnya 

Kompetensi Dasar :  Mempraktikkan teknik dasar atletik serta nilai  

    toleransi, percaya diri,keberanian, menjaga  

    keselamatan diri dan orang lain, bersedia  

    berbagi tempat dan peralatan **) 

Indikator :  1. Siswa melakukan awalan lompat tinggi  

    2. Siswa melakukan tolakan lompat tinggi  

   3.Siswa melakukan sikap badan saat di atas mistar  

4.Siswa melakukan pendaratan 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

G. Tujuan pembelajaran  : 

Siswa dapat mengkombinasikan teknik dasar lompat tinggi dengan 

menggunakan media gundukan pasir 

- Awalan 

- Tolakan 

- Sikap badan diudara 

- Mendarat 

H. Materi Pembelajaran : 

Lompat Jauh  :  

- Tehnik Tolakan  
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- Tehnik melompat di udara 

- Tehnik Mendarat 

I. Metode Pembelajaran : 

- Ceramah  

- Demontrasi  

- Penugasan 

J. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

NO KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR WAKTU PELAKSANAAN 

1 A. PENDAHULUAN 

- berbaris tiga bersaf yang dipimpin 

oleh ketua kelas atau yang ditunjuk. 

- berdoa sebelum dimulai pelajaran. 

- presensi 

- pemanasan dengan lari keliling 

lapangan dan dilanjutkan dengan 

gerak badan . 

- penjelasan materi pelajaran lompat 

tinggi 

B. KEGIATAN INTI 

- Guru menjelaskan dan memberi 

contoh lompat tinggi dengan media 

gundukan pasir 

- siswa memperhatikan dan melakukan 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

X X X X X X X  

 

X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

 

X X X X X X X  

 

X X X X X 

 

 

X X X X 

 

X X X X 
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gerakan  

- Lompat tinggi dengan media 

gundukan pasir  

- guru memberi tugas bermain dengan   

peraturan yang sudah dimodisifikasi . 

- siswa bermain dengan peraturan yang 

sudah dimodifikasi . 

C. PENDINGINAN 

- siswa duduk santai mendengarkan 

penjelasan dan evaluasi materi 

pelajaran serta menerima tugas . 

- siswa berbaris tiga saf dan berdoa 

serta barisan  dibubarkan . 

 

 

 

 

5 menit 

 

X X X X 

 

X X X X X 

 

 

X X X X X X X  

X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

X 

K. Sumber Belajar : Buku teks, referensi,lingkungan pantai dan 

karduas, roll meter. 

L. Penilaian : 

1.  Teknik Penilaian : 

a. Test unjuk Kerja (Psikomotor) 

-   Lakukan rangkaian lompat tinggi dari awalan sampai pendaratan   

-     Setiap aspek diberi skor 1 – 4 

-      NA = Jumlah Skor yang diperoleh x 50 % 

                             Jumlah skor maksimal 

 

b. Pengamatan Sikap ( afektis) 
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- Lakukan lompat tinggi dengan teknik yang benar, mentaati 

peraturan yang ada. 

- Setiap aspek diberi skor 1 

- NA = Jumlah Skor yang diperoleh x 30 % 

        Jumlah skor maksimal 

c. Kuis (Kognitis) 

- Terangkan gerakan teknik dasar lompat tinggi dengan benar 

- Setiap aspek diberi skor 1 - 4 

- NA = Jumlah Skor yang diperoleh x 20 % 

                     Jumlah skor maksimal 

                   

 2.. Rubrik Penilaian 

PENILAIAN UNJUK KERJA LOMPAT JAUH 

Aspek yang di nilai 

Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

- Sikap awalan saat lari 

-  Posisi kaki saat menolak 

- Posisi badan saat di udara 

- Posisi kaki saat mendarat 

    

Jumlah nilai  

Jumlah skor max : 100 

PENILAIAN PENGAMATAN SIKAP LOMPAT JAUH 

Perilaku yang diharapkan Cek (V) 

- Melakukan  gerakan dengan bersemangat  
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- Mentaati peraturan perlombaan  

- Mengakui kemenangan lawan  

Jumlah nilai  

Jumlah skor max : 100 

PENILAIAN PEMAHAMAN KONSEP LOMPAT JAUH . 

Pertanyaan yang diajukan 

Kualitas Jawaban 

1 2 3 4 

- Terangkan awalan lompat tinggi dengan  benar 

- Terangkan gerakan tolakan lompat tiggi dengan benar 

- Terangkan gerakan sikap badan diudara dengan benar 

- Terangkan gerakan pendaratan dengan benar  

    

Jumlah nilai  

Jumlah skor max : 100 

ANALISIS KETUNTASAN BELAJAR 

Indikator 

Penilaian 

JML 

Keteranga

n Psikomotor Afeksi Kognisi 

- Melakukan teknik dasar 

lompat tinggi dengan  : 

- Awalan 

- Tolakan 

- Sikap badan diudara 

- mendarat 
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Keterangan : Batas tuntas lihat SKBM 

 

 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah     Guru mapel 

 

 

Drs.Didik Haryadi. M.Pd    Iskandar. 

NIP.19630312 199003 1 014 
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Lampiran 11 

DOKUMENTASI FOTO 

SIKLUS I 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absensi 

Pemanasan 
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Pelaksanaan Kegiatan 
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 Lampiran 12 

DOKUMENTASI FOTO 

SIKLUS II 

 
Pengarahan Guru 

 
Penjelasan Materis 
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Presensi 

 

 
Presensi 
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Pelakanaan Kegiatan 

 

 
Pelaksanaan Kegiatan 
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Pelaksanaan Kegiatan 

 

 
 

Pelaksanaan Kegiatan 

 
 

 

 


