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ABSTRAK 
 

 
Irshad Aldis Alfarisi. 2015. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Headstand 
Melalui Metode Kartu Tugas Pada Kelas XI IPA SMA N 1 Sukorejo Kabupaten 
Kendal Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing : Ranu Baskora Aji, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Pembelajaran, Headstand, Metode Kartu Tugas 

Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan yang timbul di kelas 
XI IPA SMA N 1 Sukorejo yaitu siswa merasa kurang minat dalam mengikuti 
pembelajaran headstand karena mereka takut melakukan latihan headstand dan 
kurang paham mengenai penjelasan gerakan headstand yang benar. Terbukti 
rata-rata nilai senam lantai siswa kelas XI IPA  yang tidak memenuhi KKM paling 
tinggi dibandingkan kelas lainnya yaitu. Untuk menarik minat siswa agar senang 
dengan pembelajaran headstand peneliti menggunakan metode kartu tugas 
sebagai media pembelajaran untuk memberikan penjelasan berupa potongan-
potongan gambar mengenai latihan, gerakan, cara pertolongan, gerakan lanjutan 
headstand yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
headstand kelas XI IPA melalui metode kartu tugas bagi siswa SMA N 1 
Sukorejo dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Dalam 
pelaksanaannya siklus I satu kali pertemuan dan siklus II dilaksanakan 1 kali 
pertemuan, dimana pada setiap siklus akan dilihat adanya peningkatan hasil 
belajar headstandnya. Subjek penelitian ini adalah kelas XI IPA SMA N 1 
Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Berdasarkan 36 siswa(2 
tidak masuk) yang digunakan dalam pengambilan data diperoleh dari hasil 
pengamatan pada saat pembelajaran, tes unjuk kerja dan tes tertulis siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil prosentase ketuntasan 
belajar pada siklus I, aspek Psikomotor 11,76% dengan rata-rata nilai 51,18 , 
aspek afektif 58,82% dengan rata-rata nilai 73,53 dan aspek kognitif 64,71% 
dengan rata-rata nilai 76,18 meningkat pada siklus II menjadi, aspek psikomotor 
70,59% dengan rata-rata nilai 71,91, aspek afektif 76,47% dengan rata-rata nilai 
76,47 dan aspek kognitif 91,18% dengan rata-rata nilai 83,53. Hasil belajar pada 
siklus I yang dapat memenuhi KKM sebanyak 17,65% dari jumlah keseluruhan 
siswa dengan rata rata nilai 65,44 dan pada siklus II meningkat menjadi 76,5% 
dari jumlah keseluruhan siswa dengan rata-rata nilai 76,76. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran headstand  melalui metode kartu tugas dapat meningkatkan hasil 
belajar headstand pada siswa kelas XI IPA SMA N 1 Sukorejo. Saran bagi guru 
Pendidikan Jasmani di SMA N 1 Sukorejo untuk memanfaatkan metode kartu 
tugas dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 
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MOTTO 

 Keluarlah dari zona nyamanmu jika ingin sukses. 

 Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu,maka janganlah smpai 

engkau menelantarkan mereka karena kerja kerasmu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian dari 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan 

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

dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari 

serangkaian pembangunan suatu bangsa dan negara. Pada negara-negara maju 

pendidikan digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat keberhasilan 

pembangunan (Hartoyo,2006:13). Untuk mencapai tujuan pendidikan pemerintah 

menerbitkan (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 tentang (Permendiknas) 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar 

dan menengah yang akan memnerikan peluang untuk menyempurnakan 

kurikulum yang komperhensif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Pendidikan memiliki sasaran paedagogis, oleh karena itu pendidikan 

kurang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 

karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk 

mengenal dunia dan dirinya sendiri secara alami berkembang searah dengan 

perkembangan era pendidikan yang tidak hanya dikaitkan dengan aspek 

kemampuan kognitif.  
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Pada hakekatnya olahraga merupakan bagian dari peri kehidupan 

manusia sepanjang masa. Sepanjang masa mengandung pengertian berawal 

dari kapan manusia itu ada dan akan tidak berakhir bila manusia itu selalu ada. 

Fungsi, kedudukan, dan hakekat olahraga itu sendiri tidak akan berubah akan 

berubah ialah gerak manusia sebagai bagian dari kehidupan manusia tetapi 

tujuan olahraga mungkin berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan 

perkembangan kehidupan manusia (Retno, 2009:9). 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui 

aktivitas jasmani yang dijadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan 

individu secara menyeluruh. Namun perolehan keterampilan dan perkembangan 

lain yang bersifat jasmaniah itu juga sekaligus sebagai tujuan. Melalui pendidikan 

jasmani, siswa disosialsiasikan ke dalam aktivitas jasmani termasuk keterampilan 

berolahraga. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila banyak yang 

meyakini dan mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari 

pendidikan menyeluruh, dan sekaligus memiliki potensi yang strategis untuk 

mendidik (Suherman, 2000:1). 

  Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan (Penjasorkes) adalah kelompok pelajaran wajib yang ada dalam 

kurikulum pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan SD/sederajat, SMP 

/sederajat dan SMA/SMK/sederajat. Mata pelajaran penjasorkes merupakan 

mata pelajaran yang mempunyai aspek-aspek yang sangat luas, tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik saja, namun penjasorkes 

berusaha untuk meningkatkan kemampuan sosial dengan mengembangkan 

kerjasama dengan sesama, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan nilai-



3 

 

  

 

nilai ataupun sikap, mencukupi kebutuhan gerak serta sebagai alat untuk 

memperoleh bibit unggul untuk dijadikan atlet. 

Pendidikan jasmani di sekolah saat ini guru dituntut untuk melakukan 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Siswa akan antusias dan aktif dalam pembelajaran karena siswa tertarik dengan 

semua pembelajaran yang diajarkan guru. Dengan begitu maka guru akan lebih 

mudah dalam melakukan pembelajaran kepada siswa sehingga akan 

berlangsung pembelajaran yang optimal.  

Penjasorkes di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu 

memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk melakukan pembelajaran 

melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan secara sistematis. 

Pembelajaran penjas diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan 

pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat 

dan bugar sepanjang hayat. Pembelajaran penjasorkes merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan 

lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih 

untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional.Penjasorkes merupakan media 

untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

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

emosional-sportifitas-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara  

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis 

yang seimbang.Kegiatan belajar mengajar penjasorkes dimulai sejak usia dini 
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hingga perguruan tinggi, diantaranya pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di Sekolah Menengah Atas.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA menyelenggarakan mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjasorkes) diantara 

standar kompetensi yang distandarkan oleh pemerintah adalah pembelajaran 

senam yang merupakan salah satu standar kompetensi yang diprogramkan 

dalam kurikulum. Pembelajaran penjas untuk sekolah menengah atas, diawali 

dengan rencana program penetapan kriteria ketuntasan minimal yang 

dirumuskan melalui beberapa unsur diantaranya kompleksitas, daya dukung 

(sarana dan pendidik), dan intake (potensi siswa sehingga akan ditetapkan batas 

ketuntasan menyeluruh dari kompetensi dasar yang diprogramkan. SMA N 1 

Sukorejo menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mapel penjasorkes 

adalah 75 (tujuh puluh lima). 

Pembelajaran penjas sesuai standar kompetensi dalam program silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang diprogramkan sesuai kurikulum 

SMA pada Standar Kompetensi nomor 3 tentang mempraktikan keterampilan 

rangkaian senam lantai dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, untuk 

kompetensi dasar nomor 3.2. Mempraktikan rangkaian senam lantai tanpa alat 

serta nilai percaya diri,kerja sama dan tanggung jawab.Praktik keterampilan 

senam lantai tanpa alat untuk semester 1 pada kelas XI (sebelas) antara lain; 1) 

guling depan, 2) guling belakang, 3) kayang, 4) sikap lilin, 5) meroda 6) 

headstand. Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan diantara ragam 

gerakan senam yang lain diidentifikasi siswa putri khususnya dalam praktik 

headstand sebagian besar tidak mampu mempraktikan gerakan headstand 

dengan baik dan benar sehingga tidak mencapai batas ketuntasan minimal yang 
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sudah diprogramkan. Kondisi tersebut teridentifikasi dalam daftar nilai,analisis 

dan remedial test praktik dan fakta tersebut sesuai tabel data yang dirangkum 

dari bagian kurikulum SMA Negeri 1 Sukorejo,tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1 Hasil kurikulum SMA N 1 Sukorejo 

No Nilai 0-65 Nilai 66-75 Nilai 76-85 Nilai 86-100 Keterangan 

1 70% 22% 5% 3% Kelas XI 

Sumber : Guru Penjasorkes SMA N 1 Sukorejo Kendal, 31 Maret 2015 

Dari kondisi riil di atas menurut pengamatan ada beberapa faktor yang 

menjadi penyebab mengapa nilai praktik senam headstand yang didapatkan 

siswa IPA kurang memuaskan. Faktor yang menjadi penyebab diantaranya dari 

dalam siswa yang menjadi kendala untuk mengembangkan kemampuan motorik 

dalam melaksanakan pembelajaran senam, terbatasnya kemampuan kekuatan 

lengan yang mereka miliki dan kekuatan lengan  merupakan komponen fisik 

pendukung dominan untuk praktik gerak keterampilan headstand. Kelas IPA di 

SMA N 1 Sukorejo dalam bidang akademik memang lebih unggul dibandingkan 

kelas IPS dan Bahasa, akan tetapi sangat rendah dalam bidang non akademik 

seperti dalam pembelajaran penjasorkes. 

Dalam proses pembelajaran penetapan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh peserta didik sangat penting. Guru akan mudah menentukan arah 

kemana suatu kegiatan akan dilakukan, tanggung jawab yang utama seorang 

guru. Penjasorkes adalah bagaimana membuat perencanaan, mengorganisasi, 

membagi tugas, menganalisis dan mengontrol selama proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran dan mengetahui kondisi fisik 

awal siswa untuk pembelajaran headstand sangat penting sebagai suatu upaya 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar efektif dan efisien 
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sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Metode pembelajaran adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Menurut 

Muska Mosston (2008) mengembangkan metode pembelajaran mata pelajaran 

penjasorkes menjadi beberapa macam, yaitu; 1) command style, 2) practice 

style, 3) reciprocal style, 4) self check style, 5) inclusion style, 6) guided 

discovery style, 7) learner insiated style, 8) self teaching style dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini akan menerapkan metode pembelajaran latihan 

(Practice style) melalui kartu tugas terhadap hasil belajar headstand. Dalam 

pembelajaran yang ada selama ini kurang variatif dalam penerapan metode 

pembelajaran sehingga para siswa bosan pada pembelajaran senam sehingga 

hasil belajar headstand siswa IPA kurang memenuhi harapan kriteria ketuntasan 

minimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti tertarik mengadakan 

penelitian tentang variasi metode pembelajaran untuk hasil belajar headstand.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian tentang judul “ UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

HEADSTAND MELALUI METODE KARTU TUGAS PADA KELAS XI IPA SMA 

N 1 SUKOREJO KABUPATEN KENDAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015  ”. 

 

1.2. Identifikasi  Masalah 

            Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Guru penjasorkes SMA N 1 Sukorejo dalam melaksanakan pembelajaran 

headstand masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang variatif. 
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2. Dibutuhkan metode pembelajaran headstand yang variatif sehingga siswa 

lebih antusias,mudah melakukan,dan berani mencoba melakukan gerakan 

headstand. 

1.3. Pembatasan Masalah 

            Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup 

penelitian tentang metode pembelajaran headstand yang lebih variatif dan 

dapat meningkatkan hasil belajar headstand siswa XI IPA SMA N 1 

Sukorejo. 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas, maka rumusan 

masalah yang diteliti adalah: “Apakah pembelajaran headstand melalui 

metode kartu tugas dapat meningkatkan hasil belajar headstand siswa kelas 

XI IPA SMA N 1 Sukorejo?” 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

headstand melalui metode kartu tugas pada siswa  kelas XI IPA SMA  N 1 

Sukorejo. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Bagi Siswa 

Melalui pendekatan metode kartu tugas, siswa dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar headstand dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah. 
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1.6.2. Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

Dapat menambah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil 

penelitian, serta memberi informasi dalam membuat program pengajaran 

yang kreatif bagi guru untuk meningkatkan hasil pembelajaran. 

1.6.3.  Bagi Sekolahan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan disekolah. 

1.6.4.  Bagi Peneliti 

 Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai manfaat serta 

keunggulan metode kartu tugas dalam pembelajaran senam lantai. 

1.7. Sumber Pemecahan Masalah 

Menyikapi berbagai masalah dalam pembelajaran dapat diatasi 

dengan metode kartu tugas. Pemilihan metode yang tepat akan sangat 

menentukan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. 

Dengan metode kartu tugas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui 

metode kartu tugas diharapkan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan 

serta pembelajaran yang dilaksanakan lebih bervariasi dan dapat 

meningkatkan hasil belajar headstand. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara 

keseluruhan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mencapai proses pendidikan 

melalui aktivitas gerak dan fisik. Pada kenyataannya pendidikan jasmani 

mempunyai peran penting dalam perkembangan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan 

usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organic, neuromoskular, 

intelektual, dan sosial (Ateng, 1992:4). 

Sharman dalam Nadisah (1992:15) mengemukakan bahwa pendidikan 

jasmani adalah bagian dari pendidikan (secara umum) yang berlangsung melalui 

aktivitas yang melibatkan mekanisme gerak tubuh manusia dan menghasilkan 

pola-pola perilaku pada individu yang bersangkutan. 

Menurut Supandi (1992:1) pendidikan jasmani adalah proses interaksi 

sistematik antara anak didik dan lingkungan yang di kelola melalui 

pengembangan jasmani secara efektif dan efisien menuju pembentukan manusia 

seutuhnya. Dengan demikian, pendidikan jasmani merupakan bagian integral 
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dari pendidikan secara keseluruhan yang menunjang perkembangan siswa 

melalui kegiatan fisik atau gerakan insani. Hal ini kemudian disusun secara 

sistematik dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial siswa. 

Thomas D. Wood dalam Nadisah (1992:17) mengatakan bahwa 

pendidikan kesehatan adalah sejumlah pengalaman di sekolah atau di mana saja 

yang berpengaruh baik terhadap kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang 

berkenaan dengan kesehatan individu, masyarakat dan bangsa. Sedangkan 

menurut Definisi Terminologi (committee of terminology, 1951) dalam Nadisah 

(1992:27) pendidikan kesehatan adalah proses pemberian pengalaman-

pengalaman belajar dengan maksud untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap 

dan perbuatan yang berkenaan dengan kesehatan individu atau kelompok. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani 

merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian 

tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan aktivitas jasmani 

itu sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani.  

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 jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. 
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2.1.1.   Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di 

SMA 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga 

dan  Kesehatan meliputi aspek-aspek 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 berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. Aspek 

kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek.  
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http://salimpenjaskessmkblogspot.co.id/2011/12/pendidikan-jasmani-

smamasmkhtml?m=l , akses tanggal 30 September 2015 

2.1.2.  Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMA 

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang mengutamakan 

aktivitas gerak sebagai media pendidikan. Berdasarkan kurikulum 

pendidikan jasmani bahwa tujuan pendidikan jasmani dari masing-masing 

jenjang pendidikan berbeda-beda. Menurut Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) SMA (2006: 2-3) bahwa, “Pendidikan Jasmani SMA 

bertujuan agar peserta didik memiliki hasil belajar sebagai berikut : 

1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

serta melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 

2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik. 

3) Meningkatkan hasil belajar dan keterampilan gerak dasar. 

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

nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 

5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disipin, bertanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis. 

6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan. 

7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang 

http://salimpenjaskessmkblogspot.co.id/2011/12/pendidikan-jasmani-smamasmkhtml?m=l
http://salimpenjaskessmkblogspot.co.id/2011/12/pendidikan-jasmani-smamasmkhtml?m=l
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sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap 

yang positif. 

Pendapat tersebut menunjukkan, pendidikan jasmani di SMA bertujuan 

untuk mengembangkan kebugaran jasmani, pertumbuhan fisik, perkembangan 

psikis, meningkatkan sikap positif, mengembangkan ketrampilan menjaga 

keselamatan dan pencapaian pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup yang 

sehat dan kebugaran serta memiliki sikap yang sportif. 

2.1.3. Manfaat Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian yang tidak dipisahkan dari 

pendidikan umum.Melalui program pendidikan jasmani dapat diupayakan 

peranan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu. Tanpa ada 

pendidikan jasmani  di lingkungan sekolah, maka akan berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Menurut Agus Mahendra 

(2007:7-8) bahwa, “Secara umum manfaat pendidikan jasmani di sekolah 

mencakup: 

(1)  Memenuhi kebutuhan anak akan gerak, 

(2)  Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, 

(3)  Menanamkan dasar-dasar ketrampilan yang berguna, 

(4)  Menyalurkan energi yang berlebihan, 

(5)  Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun 

emosional. 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan, banyak manfaat yang 

diperoleh dari pendidikan jasmani di antaranya sebagai pemenuhan akan gerak 

anak, mengenalkan lingkungan dan potensi anak, menanamkan dasar-dasar 
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keterampilan yang berguna, untuk menyalurkan energi yang berlebihan dan 

sebagai proses secara serempak baik fisik, mental maupun emosional. Hal ini 

artinya, pendidikan jasmani merupakan suatu pendidikan yang didalamnya 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh.Cakupan pendidikan 

jasmani tidak hanya pada aspek jasmani saja, tetapi juga aspek mental, 

emosional dan spiritual. 

 

2.1.4. Struktur Kurikulum Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di 

SMA 

Tabel 2. Mapel dan Uraian Jam Pelajaran SMA  

No Mapel 

Jam pelajaran 

X XI XII 

1 Pendidikan Agama 2 2 2 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 

4 Bahasa Inggris 4 4 4 

5 Matematika 4 4 4 

6 Fisika 4 4 4 

7 Biologi 4 4 4 

8 Kimia 4 4 4 

9 Sejarah 1 1 1 

10 Seni Budaya 2 2 2 

11 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 

12 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2 
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13 Keterampilan Bahasa Asing 2 2 2 

14 Muatan Lokal 2 2 2 

Jumlah 39 39 39 

Sumber : Kurikulum KTSP SMA N 1 Sukorejo Kendal, 30 September 2015 

 

Tabel 3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas XI SMA 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 9.Mempraktikkan keterampilan 

senam ketangkasan dengan alat 

dan nilai nilai yang terkandung 

di dalamnya 

9.1. Mempraktikkan keterampilan 

senam ketangkasan dengan 

menggunakan alat lanjutan serta 

nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab, menghargai teman. 

9.2. Mempraktikkan keterampilan 

senam ketangkasan tanpa 

menggunakan alat lanjutan serta 

nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab dan menghargai 

teman 

Sumber : Kurikulum KTSP SMA N 1 Sukorejo Kendal, 30 September 2015 

 

2.2.  Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegitan paling pokok dalam proses belajar-mengajar 

manusia. Terutama untuk mencapai tujuan institusional suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah. Hal ini menunjukan bahwa berhasil tidaknya suatu 

pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar-mengajar yang 
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dialami oleh individu. Di sini yang dipentingkan pendidikan intelektual, kepada 

anak-anak diberikan bermacam-macam pendidikan untuk menambah 

pengetahuan yang dimilikinya, terutama dengan jalan menghafal. 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya 

interaksi antara individu dengan lingkungannya (Husdarta,2000:2). Tingkah laku 

itu mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap. Tingkah laku dapat 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu, tingkah laku yang dapat diamati dan yang 

tidak dapat diamati. Tingkah laku yang dapat diamati disebut dengan behavoral 

performance, sedangkan tingkah laku yang tidak dapat diamati disebut 

behavorial tendency. 

Namun demikian, tidak semua perubahan tingkah laku tersebut sebagai 

hasil belajar. Ada juga perubahan itu disebabkan oleh bukan hasil belajar 

melainkan faktor kematangan. Kedua faktor ini satu sama lain saling mengisi 

guna meraih hasil belajar yang jauh lebih baik. 

Jadi, perubahan tingkah laku dalam proses belajar merupakan akibat dari 

interaksi siswa dengan lingkungannya. Interaksi ini berlangsung secara 

disengaja. Hal ini terbukti dari adanya tujuan yang ingin dicapai, motivasi untuk 

belajar, dan kesiapan siswa untuk belajar baik secara fisik maupun psikis.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

proses perubahan yang ada dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak 

mengalami perubahan dalam diri manusia, maka tidaklah dikatakan bahwa 

terjadi proses belajar dalam diri manusia. Perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang relatif permanen, seperti 

perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak 

terampil menjadi terampil, serta aspek-aspek lainnya. Sedangkan perubahan 
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dapat diwujudkan dalam bentuk perubahan kondisi yang bersifat kontemporer, 

seperti anak-anak menjadi dewasa. Perubahan tersebut hendaknya terjadi 

sebagai akibat interaksinya dengan lingkungan. Tidak karena proses 

pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Selain itu perubahan itu haruslah bersifat 

permanen. 

2.2.1. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Setidaknya para siswa harus memiliki motivasi 

untukbelajar di sekolah. Tanpa motivasi sukar bagi siswauntuk berkembang 

dalam belajarnya. 

Guru sangat berperan dalam menumbuh kembangkan motivasi pada 

siswa. Meskipun munculnya motivasi itu dengan sedikit memberi paksaan 

kepada mereka. Lambat laun akan muncu kesadarannya untuk belajar menurut 

keinginannya sendiri. 

Motivasi terbagi kedalam dua bagian, yaitu : motivasi instrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik sangat diperlukan 

motivasi kuatdari luar dirinya. Siswa harus deberikan penghargaan berupa 

pujian,angka yang baik,rasa keberhasilan, dan sebagainya sehinggasiswa lebih 

tertarik oleh pelajaran.Kesuksesan yang diraih dalam interaksinya dengan 

lingkungan belajar dapat menimbulkanrasa puas. Kondisi ini merupakan sumber 

motivasi. Apabila terus menerus muncul pada diri siswa, maka ia akan sanggup 

untuk belajar sepanjang hidupnya. Motivasi instrinsik bersumber dari dorongan 

dari dalam. Siswa harus mampu membangkitkan motivasi dengan menetapkan 
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sendiri tujuan yang ingin dicapai dan mengelola sendiri upaya untuk 

mencapainya. (Husdarta,2000:10-11) 

2.3.  Pengertian Belajar Gerak 

Belajar gerak merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam 

memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak sangat terikat dengan 

latihan dan pengalaman individu bersangkutan. Belajar gerak khusus 

dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi belajar pada 

gerak manusia (Amung Ma’mun,2000:3). 

Belajar gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan 

latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang 

relative permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-

gerakan yang terampil (wordpress.com/2012/03/04/belajar-gerak/Akses tanggal 

28 Maret 2015). 

Ada tiga tahapan dalam belajar gerak ( motor skills) yaitu: 

a. Tahapan verbal kognitif maksudnya kognitif dan proses membuat 

keputusan lebih menonjol. 

b. Tahapan gerak memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan 

sebaik mungkin agar peserta didik atau atlet lebih trampil. 

c. Tahapan otomatisasi artinya memperhalus artinya memperhalus gerakan 

agar performa peserta didik atau atlet menjadi lebih padu dalam 

melakukan gerakannya.  

Jadi belajar gerak adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan 

gerak melalui latihan, pengalaman, situasi belajar untuk mengarah pada 
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perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan gerakan-gerakan yang terampil. 

2.4.  Karakteristik Gerak Siswa SMA 

 Pada usia ini, terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. 

Anak laki-laki memperlihatkan kemajuan tinggi badan yang tidak seimbang 

dengan kemampuan fisiknya terutama otot tungkai dan anggota badan bagian 

atas. Karena pada puncak pertumbuhan ini terjadi gangguan pada 

keseimbangan. Anak sering kali mudah jatuh atau buruk untuk tugas 

keseimbangan dan bahkan kakinya sering terantuk. Pada masa ini, pembinaan 

kekuatan yang sepadan tidak membahayakan, namun tetap diingat, penggunaan 

beban yang terlampau berat di luar batas toleransi dapat berakibat negatif yang 

menyebabkan jaringan epipesis terhenti pertumbuhannya. Akibatnya seseorang 

dapat mengalami pertumbuhan tinggi badan yang terhenti (Rusli Lutan dkk, 

2000:50-51). 

Adolesensi atau masa remaja seperti yang dikemukakan oleh Sugiyanto 

(2008: 52-58) merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa. Hal ini biasanya dipandang dari segi kematangan seksual dan cepatnya 

pertumbuhan. Adolesensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan 

sebelum mencapai kematangan seksual, kemudian timbul fase perlambatan, dan 

berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa 

dewasa. 

2.4.1.  Ukuran dan Proporsi Tubuh 

Pada awal masa adolesensi anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih 

berat dari anak laki-laki.  Anak laki-laki mengejar dan mengungguli tinggi dan 
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berat badan anak perempuan, ukuran-ukuran yang lain, seperti togok, panjang 

tungkai, lebar bahu, lebar lengan, dan sebagainya mengikuti pertumbuhan tinggi 

dan berat badan yang berlangsung dengan cepat. 

Dalam perkembangan fisik yang berhubungan dengan kematangan 

seksual mencapai puncaknya pada periode adolesensi. Peningkatan yang pesat 

pada anak perempuan berakhir antara usia 11 sampai 13,5 tahun dengan 

pertambahan tinggi rata-rata 8,25cm setiap tahun, sedangkan pada anak laki-laki 

antara usia 13-15,5 tahun dengan pertambahan tinggi  rata-rata 10,16cm.  

Perbedaan antara bentuk tubuh antara laki-laki dan perempuan menjadi 

tampak jelas sesudah massa pubertas. Kedua jenis kelamin memiliki ukuran 

skeletal yang berbeda. Anak laki-laki menjadi seorang dewasa dengan tungkai 

dan lengan yang lebih panjang dan bahunya lebih lebar, sedangkan pada wanita 

dewasa akan nampak lebih besar pinggulnya. 

2.4.2.  Pertumbuhan Jaringan Tubuh 

Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang otot dan jaringan 

lemak pada masa adolesensi. Pertumbuhan tulang dan otot sejalan dengan 

peningkatan tinggi dan berat badan. Sedangkan penurunan volume jaringan 

lemak lebih nampak pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. 

Pertumbuhan tulang dan otot sama,  tetapi penurunan volume lemak tidak sama 

lamanya. 

2.4.3.  Perubahan Fisiologis 

Adolesensi ditandai oleh berbagai macam perubahan-perubahan 

fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap 

penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut 
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nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua 

jenis kelamin.  

Tekanan darah sistolik naik secara ajeg sejak masa kanak-kanak, 

kemudian meningkat lebih cepat selama masa adolesensi, dan terus meningkat 

sampai dewasa. Perubahan tersebut untuk anak perempuan terjadi lebih awal, 

tetapi pada laki-laki bertambahnya lebih besar. Perubahan tekanan darah 

diastolik hanya kecil, dan antara laki-laki dengan perempuan tidak terjadi 

perbedaan yang meyakinkan.  

2.4.4.  Peningkatan Kekuatan 

Perubahan-perubahan fisiologis dan pertumbuhan yang cepat dimasa 

adolesensi peningkatan dengan perbedaan peningkatan kekuatan antara kedua 

jenis kelamin. Perkembangan kekuatan susunan masa adolesensi nampak 

bahwa pada perempuan tidak dapat melampaui rata-rata perkembangan 

kekuatan laki-laki bahkan dapat digambarkan bahwa kekuatan yang  dimiliki oleh 

perempuan yang terkuat dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang paling 

lemah. 

Kematangan menunjukkan ada hubungan dengan perkembangan 

kekuatan. Apabila pencapaian keatangan diklasifikasikan menjadi kematangan 

awal, normal, dan terlambat, maka kurva pertumbuhan kekuatan pada 

perempuan yang berada dalam klasifikasi kematangan terlambat matang selalu 

berada dibawah rata-rata pada seluruh kelompok umur. Sedangkan bagi mereka 

yang matang, cenderung lebih cepat perkembangan kekuatannya antara umur 

11 sampai 13 tahun, tetapi sesudah pertumbuhannya menjadi berkurang dan 

mereka mencapai posisi dibawah rata-rata kelompok normal. 
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2.5.  Pengertian Pembelajaran 

2.5.1. Umum 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku, 

maka pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik 

(Darsono, Dkk, 2000:24). 

2.5.2. Khusus 

1. Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan 

stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap 

latihan yang berhasil harus diberi hadiah dan atau reinforcement (penguatan) 

(Darsono dkk, 2000:24) 

1) Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang 

sedang dipelajari. Ini sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran 

Kognitif yang menekankan pada kemampuan kognisi (mengenal) pada 

individu yang belajar (Darsono dkk, 2000:24). 

2) Gestalt 

Pembelajaran menurut gestalt adalah usaha guru untuk 

memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih 
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mudah mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola 

bermakna). Bantuan guru diperlukan untuk mengaktualkan potensi 

mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa (Darsono dkk, 2000:24). 

3) Humanistik  

Belajar akan membawa perubahan bila orang yang belajar bebas 

menentukan bahan pelajaran dan cara yang dipakai untuk 

mempelajarinya. Dengan demikian pembelajaran adalah memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tentu saja 

kebebasan yang dimaksud tidak keluar dari kerangka belajar. 

Pembelajaran yang bersifat humanistik ini mungkin sukar 

menerapkannya secara penuh, mengingat kondisi sosial dan budaya 

yang tidak menunjang (Darsono dkk, 2000:25). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran 

secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, oleh karena itu, 

pembelajaran pasti mempunyai tujuan.  

2.6. Ciri-ciri Pembelajaran 

Sesuai dengan ciri-ciri belajar, maka ciri-ciri pembelajaran dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 
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2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan  bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologis (Darsono dkk, 2000:25). 

2.7. Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani 

Strategi belajar-mengajar merupakan  suatu kesatuan pengertian dari 

strategi dan belajar-mengajar. Berdasarkan kata asalnya, strategi adalah siasat, 

akal atau ilmu perang. Dengan demikian, strategi belajar-mengajar secara 

harafiah dapat diartikan sebagai menyiasati atau mengakali pelaksanaan belajar-

mengajar. Tujuannya tentu agar belajar-mengajar itu berhasil. Dalam menyiasati 

itu terkandung pula pengertian memilih, menetapkan dan menggabungkan 

berbagai kegiatan belajar siswa dalam berusaha mencapai tujuan 

pengajarannya. Strategi adalah operasi atau gerakan sebelum kegiatan belajar-

mengajar itu dilaksanakan seperti halnya militer mengadakan operasi dan 

gerakan sebelum bertempur (Supandi, 1992:4). 

Pendidikan jasmani dan kesehatan memusatkan perhatiannya kepada 

perubahan psikomotorik yang harus dilakukan melalui berbagai bentuk gerakan 

fisik. Namun demikian, pendidikan jasmani tidak semata-mata menghasilkan 

perubahan psikomotorik saja tetapi juga menghasilkan perubahan kognitif dan 
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afektif. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi belajar-mengajar pendidikan 

jasmani dan kesehatan aspek-aspek kognitif dan efektif perlu diperhatikan 

(Supandi, 1992:5). 

2.8. Kriteria Penilaian Hasil Belajar Penjasorkes 

2.8.1. Pengolahan Hasil Penilaian 

  BSNP (2007:24) Untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan dapat dikelompokan atas dasar kompetensi psikomotor yang 

mencakup kesegaran jasmani, kelincahan, dan koordinasi. Kompetensi kognitif 

mencakup aplikasi teknik dan taktik, pengetahuan tentang pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. Kompetensi afektif mencakup sikap sportif, jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis. Kompetensi 

afektif yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat menjadi catatan khusus dan 

digunakan sebagai pertimbangan kenaikan atau kelulusan. 

Tabel 4. Kriteria Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, Dan Kesehatan 

NO INTERVAL NILAI KRITERIA 

1. 86 – 100 BAIK SEKALI 

2. 75 – 85 BAIK* 

3. 65 – 74 SEDANG** 

4. 55 – 64 KURANG 

5. 10 – 54 KURANG SEKALI 

(Sumber : BSNP) 
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Keterangan:  

* Batas kelulusan bagi siswa berdasarkan PP No 19 tahun 2005 adalah dengan 

kriteria Baik.  

** Bagi yang mendapat kriteria sedang diberi kesempatan mengulang dengan 

proses remidi. 

2.8.2. Penafsiran hasil pengukuran  

Peserta didik yang mempunyai skor kurang dari 75 (74 ke bawah) 

harus menjalani remidi untuk mencapai batas kriteria baik. Peserta didik 

yang memiliki nilai kualitatif sedang, dan kurang harus mengikuti program 

remidi untuk selanjutnya dapat dievaluasi kembali selama proses remidi 

(BSNP, 2007:28). 

2.9. Pengertian Headstand 

 Berdiri kepala atau headstand adalah bentuk sikap berdiri kepala dengan 

tumpuan kepala dan kedua tangan (Sumanto dan Sukiyo, 1992:105). 

2.9.1. Adapun Teknik Dasar Headstand Adalah Sebagai Berikut : 

1. Berdiri. 

2. Bungkukkan badan, letakkan telapak tangan di matras. 

3. Letakkan dahi  di matras di antara kedua tangan. Letakkan kedua tangan 

dengan dahi membentuk segitiga sama sisi. 

4. Angkat pinggul ke atas, badan tegak lurus pada matras. 

5. Luruskan kaki ke atas, jaga keseimbangan (Sumanto dan Sukiyo, 

1992:105). 

2.9.2.  Metodik : 
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1. Jongkok, letakkan kedua tangan di matras. 

2. Letakkan kepala di atas matras di antara kedua tangan. Rasakan bahwa 

letak kedua tangan dengan kepala benar-benar membentuk segitiga 

sama sisi. 

3. Angkat badan ke atas,tegak lurus matras. Lakukan berulang-ulang hingga 

sikap itu dapat dirasakan. 

4. Angkat badan ke atas tegak lurus matras, kaki lurus ke atas. Lakukan 

berulang-ulang (Sumanto dan Sukiyo, 1992:105). 

2.9.3. Pertolongan 

1. Berdiri disamping siswa yang melakukan . 

2. Pegang pinggul ketika siswa mengangkat badan ke atas dan sekaligus 

membantu menarik pinggul  perlahan-lahan ke atas belakang. 

3. Tahan hingga siswa yang melakukan headstand merasakan 

keseimbangan. 

4. Ketika siswa yang melakukan headstand meluruskan kaki ke atas tahan 

kaki dan pinggul penganjir sambil mendorong pinggulnya ke depan 

perlahan-lahan. 

5. Melihat dan meluruskan ujung kaki (Sumanto dan Sukiyo, 1992:106). 

2.9.4. Kesalahan : 

1. Letak kedua tangan dan kepala tidak merupakan segi tiga sama sisi. 

2. Tergesa-gesa meluruskan kaki atau mengangkat kaki ke atas sebelum 

badan benar-benar seimbang. 

3. Ketika meluruskan kaki ke atas, gerakannya terlalu kuat sehingga terjadi 

kelembaman ke arah belakang. 
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4. Ketika meluruskan kaki ke atas tidak dibantu dengan mendorongkan 

pinggul depan perlahan-lahan. 

5. Ketika kaki telah lurus ke atas, otot kaki tidak dan pinggul tidak 

ditegangkan dan ujung kaki tidak diluruskan ke atas (Sumanto dan 

Sukiyo, 1992:106). 

2.10.  Mekanika Gerakan Headstand 

Pada saat akan melakukan gerakan headstand pada olahraga 

senam,Sikap awal untuk melakukan headstand yaitu dengan posisi berjongkok. 

Kemudian kepala dan kedua tangan diletakkan pada lantai, posisi kepala dan 

kedua tangan membentuk segitiga sama kaki yang mana kedua tangan ini 

digunakan sebagai dasar menumpu, Sehingga dengan kepala dan kedua tangan 

membentuk segitiga sama sisi tersebut maka dasar menumpu akan semakin 

luas. Dengan semakin luas bidang dasar menumpu atau tumpuan itu maka 

keadaan tubuh akan semakin stabil. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan 

faktor-faktor yang memepengaruhi keseimbangan yaitu “stabilitas berbanding 

lurus dengan luas dasar menumpu. 

 Setelah itu kedua kaki diangkat dengan menggunakan otot perut yang 

ditumpu oleh kedua tangan. Pada sikap ini posisi badan dan kaki melayang di 

udara dan kedua tangan digunakan sebagai dasar menumpu supaya posisi 

badan yang melayang di udara tidak roboh. Oleh karena itu maka kepala dan 

kedua tangan digunakan untuk menjaga keseimbangan badan agar tidak roboh 

. Setelah badan menjulur keatas lalu badan dirobohkan kedepan. 

kesimpulan Jadi untuk memperoleh keseimbangan yang tinggi dalam sikap 

“headstand” maka harus memperbesar luas dasar menumpu. Semakin luas 

dasar menumpu maka semakin stabil. Sehingga untuk memperoleh stabilitas 
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yang tinggi, maka harus memperluas dasar menumpu. Begitupula sebaliknya 

untuk memperoleh stabilitas yang rendah, maka harus mempersempit luas dasar 

menumpu. Jadi pada sikap “headstand” ini sesuai dengan faktor-faktor 

keseimbangan yang berbunyi “Stabilitas Bebanding Lurus Dengan Luas Dasar 

Menumpu”.Agar dapat memperoleh kesetabilan yang tinggi maka kita harus 

memeperluas bidang tumpuan kita. Dan begitu juga sebaliknya apabila kita 

memperkecil luas bidang tumpuan kita maka kita akan menjadi labil. 

 Berdiri dengan Kepala (Headstand) adalah sikap tegak dengan bertumpu 

pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. a. Sikap permulaan membungkuk 

bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. 

b. Angkat tungkai ke atas satu per satu bersamaan. Untuk menjaga agar badan 

tidak mengguling ke depan, panggul ke depan, dan punggung membusur. c. 

Berakhir pada sikap badan tegak, dan tungkai rapat lurus ke atas. 

Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan : saat melakukan headstand 

yaitu: : a. Penempatan kedua tangan dan kepala tidak membentuk titik-titik 

segitiga sama sisi. b. Kekakuan pada leher, sendi bahu, perut, pinggang, dan 

paha. c. Otot-otot leher, sendi bahu, perut, pinggang, dan paha kurang kuat. d. 

Akibat dari poin b dan c diatas menyebabkan kurangnya koordinasi dan 

keseimbangan e. Alas dasar/lantai tempat kepala bertumpu terlalu keras 

sehingga menimbulkan rasa sakit. f. Terlalu cepat/kuat pada saat menolak g. 

Sikap tangan yang salah, yaitu jari tangan tidak menghadap kedepan Cara 

memberi bantuan dalam gerakan headstand yaitu : Karena panggul menjadi titik 

berat yang utama dalam bentuk sikap berdiri dengan kepala, maka bantuan yang 

utama adalah : a. Mengangkat dan menarik panggul b. Menopang panggul bagi 

pelaku yang dapat memindahkan panggul kedepan c. Memegang dan menahan 



30 
 

  

 

kedua kaki pelaku, pegang pada ujung pergelangan kaki dan belakang paha atau 

panggul.(http://dokumen.tips/documents/analisis-biomekanika.html)Akses   

Tanggal 20 September 2015. 

 

                     Gambar 1. Gerakan Headstand 

2.11. Komponen Kondisi Fisik Penunjang Headstand 

2.11.1.  Kekuatan(strength) 

Strength adalah segala bentuk komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja. Kekuatan adalah kekuatan otot yang banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama otot tungkai yang harus menahan berat. 

Kekuatan adalah kapasitas kontraksi otot, yang merupakan gerakan otot 

dari gerakan pertamanya sampai gerakan sepenuhnya dan mengulangi 

kemampuan tersebut terhadap perlawanan sedapat mungkin mendekat pada 

ketahanan stres yang maksimal. 

Bentuk Latihan 

1. Dengan menggunakan berat badan sendiri : 

1) Bench Press ( beban 80% berat badan) 

2) Curl (punggung menempel pada dinding) 

3) Press Up dengan lengan sebagai penopang dan punggung lurus. 

http://dokumen.tips/documents/analisis-biomekanika.html)Akses
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4)  Press Up pada Ujung jari 

5)  Press up slapping chest : press up sambil memukul dada 

6)  Press up clapping hands : press up sambil bertepuk tangan 

7)  Knee raise (angkat lutut), tidur terlentang tingkai lurus kedepan 

dengan kedua lengan disamping badan. Bawa kedua lutut kedada 

kembalikan ke posisi semula. 

8) Sit-up 

9) Diagonal sit-up 

10) Standing sqyuats 

2. Latihan dengan teman sebagai beban latihan: 

1) Separate Wrist : berdiri berhadapan, pegang pergelangan kawan lalu 

berusaha memisahkan ke dua pergelangan tangan kawanmu 

2) Separate Legs : membuka kaki selebar mungkin. 

3) Clap hands : berpasangan tidur terlentang, kepala bersentuhan 

dengan terenta 

2.11.2. Keseimbangan 

Ballance adalah kekuatan dari seseorang untuk mempertahankan sikap 

dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri atau pada saat melakukan 

gerakan. Keseimbangan adalah kemampuann seseorang dengan sikap 

mempertahankan keadaan seimbang (equilibrium) ketika sedang diam atau 

sedang bergerak. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan organ-organ syaraf otot, seperti headstand atau mencapai 

keseimbangan sewaktu seseorang sedang berjalan kemudian terganggu 

(misalnya tergelincir dan lain-lain). 
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2.12. Metode Mengajar Pendidikan Jasmani dan Bentuk  Kartu Tugas 

2.12.1. Metode Mengajar Pendidikan Jasmani Menurut Muska Mosston 

Rancangan dasar dari Spektrum adalah bahwa mengajar dikuasai oleh 

proses tunggal terpadu: pembuatan keputusan. Setiap tindakan dari kegiatan 

mengajar yang direncanakan adalah konsekuensi dari keputusan sebelumnya. 

Pembuatan keputusan merupakan perilaku utama yang menguasai semua 

perilaku yang mengikuti: bagaimana mengatur peserta didik; bagaimana 

mengatur pelajaran; bagaimana mengelola waktu, tempat, dan peralatan; 

bagaimana berinteraksi dengan peserta didik; bagaimana memilih kata dalam 

berbicara; bagaimana membangun suasana sosial-afektif dikelas; dan 

bagaimana menciptakan dan melakukan hubungan kognitif dengan peserta didik. 

Semua ini merupakan perilaku sekunder, semua berasal dari keputusan yang 

diketahui sebelumnya, dan semua yang dikuasai oleh keputusan-keputusan yang 

telah diketahui itu. (https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-

mengajar-menurut-moska-mosston/. Akses tanggal 2 April 2015.) 

Uraian gaya mengajar menurut Muska Mosston (2008) menggambarkan 

bahwa setiap gaya mengajar terdapat tujuan dan hakikat yang mendasarinya. 

Hakikat setiap gaya mengidentifikasikan bahwa penerapan pada gaya yang 

diberikan sangatlah fleksibel terhadap rintangan yang harus dilalui oleh setiap 

gaya. Hakikat tersebut memberikan gambaran yang jelas pada setiap gaya. 

Pengurangan yang terjadi akan menghilangkan pelaksanaan gaya tersebut yang 

pada akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan. Selain itu, perilaku waspada, 

yaitu perilaku yang wajar pada setiap struktur gaya akan menjamin pencapaian 

https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-menurut-moska-mosston/
https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-menurut-moska-mosston/
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tujuan kegiatan belajar mengajar. Ketika guru menjadi ahli menggunakan setiap 

gaya tersebut, dia akan lebih fleksibel dan mampu mengubah gaya tersebut, 

sehingga mencapai lebih banyak tujuan dan mendapatkan lebih banyak siswa 

yang berhasil. Gaya mengajar pendidikan jasmani menurut Muska Mosston 

(2008) adalah : 

1. Gaya A: Komando (Command). 

2. Gaya B: Latihan (Practice). 

3. Gaya C Timbal Balik (Resiprocal) 

4. Gaya D: Evaluasi Diri (Shelfcheck).  

5. Gaya E: Inklusi (Inclusion).  

6. Gaya F: Penemuan Terpandu (Guided Discovery).  

7. Gaya G: Penemuan Konvergen.  

8. Gaya H: Penemuan Mandiri/Produksi (Divergen). 

9. Gaya I: Program Rancangan Individu Siswa (Individual Programme). 

10. Gaya J: Inisiasi Siswa. 

11. Gaya K: Melatih Diri (Shelf Teaching). 

(https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-menurut-

moska-mosston/. Akses tanggal 2 April 2015.) 

2.12.2. Metode Pembelajaran Latihan (Practice) Melalui Kartu Tugas 

Menurut Muska Mosston (2008) gaya ini memberikan siswa untuk berlatih 

secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan 

umpan balik (feedback) kepada siswa secara individu dan pribadi. Peserta didik 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam model tugas, guru 

https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-menurut-moska-mosston/
https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-menurut-moska-mosston/
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mendelegasikan sebagian kewenangannya pada peserta didik.  Guru 

memberikan tugas belajar gerak, idealnya secara tertulis berupa kartu tugas, 

peserta didik diberi kesempatan dan kewenangan untuk menentukan sendiri 

kecepatan dan kemajuan belajarnya. 

Dalam penelitian ini akan menerapkan metode pembelajaran latihan 

(Practice style) melalui kartu tugas. Sehingga metode pembelajaran tersebut 

diberi nama metode kartu tugas. Di bawah adalah bentuk kartu tugas : 

Tabel 5. Bentuk Kartu Tugas 

KARTU TUGAS  

No Tugas Gerak Jumlah Paraf Orang Tua 

1. 

 

  

2. 
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3. 

 

  

 

 

 

 

 

4. 

 

  

 Soal Jawaban 

5 Gambar dua menunjukkan 

tangan dan kepala sebagai 

bidang tumpu, menurut 

anda bidang  tumpu yang 

paling efektif berbentuk apa 

?  Jelaskan ! 

a. Segitiga       b. sejajar / garis lurus 

 

 

 

 

 

6 Gambar tiga dan empat jika 

ditarik garis lurus dari titik 

berat/panggul ke arah 

bawah, untuk mendapat 

keseimbangan maka garis 

a. Luar bidang tumpu  

 

b. Tengah-tengah bidang tumpu 

 

c. Samping  bidang tumpu 
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tersebut jatuhnya tepat di 

bagian mana ?  

 

2.13.  KERANGKA BERPIKIR  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola 

hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, 

olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan termasuk salah satu upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya 

yang diselenggarakan di sekolah, baik dari jenjang pendidikan dasar sampai 

menengah. 

Materi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang meliputi: pengalaman mempraktikkan 

keterampilan dasar permainan dan olahraga; aktivitas pengembangan; uji diri 

atau senam; aktivitas ritmik; akuatik atau aktivitas air; dan pendidikan luar kelas 

(outdoor) disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia 

bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efesien, dan 

efektif. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah yang sesuai dengan konsep pembelajaran yang sesuai 

dengan konsep yang dipelajari. Permasalahan yang sering dihadapai dalam 
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pada model atau cara guru menyampaikan materi pelajaran. Sering kali materi 

yang diajarkan oleh guru kurang tertanam kuat dalam benak siswa. Khususnya 

dalam pembelajaraan senam lantai khususnya materi headstand. Siswa kurang 

menganalisis gerakan yang telah diajarkan oleh guru, sebab guru hanya 

menyampaikan materi secara verbal, adapun memberikan demonstrasi atau 

contoh kurang dapat ditangkap oleh siswa secara optimal. Guru bukanlah satu-

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

untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya dalam menyelesaikan masalah 

yang sesuai dengan materi pembelajaran. . 

Pertama peneliti memperlihatkan sebuah gambar tahapan-tahapan 

headstand dan guru memberikan tugas belajar gerak, idealnya secara tertulis 

berupa kartu tugas, peserta didik diberi kesempatan dan kewenangan untuk 

menentukan sendiri kecepatan dan kemajuan belajarnya.  

kemudian siswa melakukan aplikasi gerakan serta tahapan latihan headstand. 

Strategi pembelajaran yang diterapkan sebagai upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani salah satunya yaitu 

menggunakan metode practice style dalam bentuk kartu tugas, dengan 

menggunakan metode ini membuat anak lebih aktif bergerak, mandiri dan 

adanya minat belajar yang tinggi pada siswa ketika mengikuti pembelajaran 

Penjasorkes di sekolah.  

 

2.14. HIPOTESIS TINDAKAN  

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun sebelumnya maka 

dapat dirumuskan hipotesis terhadap penelitian sebagai berikut:  
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“Dengan menggunakan metode kartu tugas dapat meningkatkan hasil 

belajar headstand pada siswa kelas XI IPA SMA N 1 Sukorejo Kabupaten Kendal 

Tahun Ajaran 2014/2015”.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas yang menggunakan data pengamatan secara 

langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan dalam siklus-siklus tahapan. 

3.1. Subyek  Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Sukorejo kabupaten Kendal tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 

sebanyak 36 siswa. 

3.2. Objek  Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran melalui metode kartu 

tugas pada pembelajaran headstand yang digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sukorejo kabupaten Kendal 

tahun ajaran 2014/2015. Objek yang kedua adalah peningkatan 

pembelajaran penjasorkes. Dalam hal ini, pembelajaran penjasorkes adalah 

sebagai objek yang dipengaruhi untuk ditingkatkan. 

 

3.3. Waktu Penelitian  

Penelitian pertama (siklus I) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 

April 2015 dan penelitian kedua (siklus II) dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 5 Mei  2015 
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3.4. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di SMA Negeri 1 Sukorejo kabupaten 

Kendal. Pembelajaran pertama ( siklus I) dilaksanakan di halaman upacara 

SMA Negeri 1 Sukorejo dan pembeljaran kedua(siklus II) dilaksanakan di 

lapangan tenis SMA Negeri 1 Sukorejo 

3.5. Teknik  Pengumpulan  Data 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010:203) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan pada 

penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya (Arikunto, 2010:201). 

3. Tes Tertulis 

Tes diberikan kepada siswa disetiap akhir siklus yang 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode kartu tugas. 
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3.5.1. Prosedur  Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus 

dengan berbagai kemungkinan perubahan yang dianggap perlu. Pada 

masing-masing siklus terdiri atas 4 tahap yaitu 1) Perencanaan 2) 

Pelaksanaan tindakan 3) Pengamatan tindakan 4) refleksi dengan skema 

tindakan sebagai berikut : 

    Merencanakan 

 

  Refleksi Melakukan Tindakan 

 

        Mengamati 

Gambar 2. Tahap-tahap dalam PTK 

(Sumber : IGAK Wardani, dkk.) 

3.5.1.1.  Siklus Pertama 

3.5.1.1.1. Perencanaan  

1. Membuat skenario pembelajaran atau rencana pembelajaran 

sesuai dengan strategi yang akan dilakukan. 

2. Membuat lembar observasi dalam pelaksanaan pembelajaran 

untuk siswa dan guru. 

3. Menyiapkan materi yang diperlukan untuk melaksanakan latihan. 

3.5.1.1.2.Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

permainan yang menyenangkan siswa agar siswa antusias dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan permainan  untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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3.5.1.1.2.1.  Kegiatan Awal 

Kegiatan awal guru menerangkan materi headstand dengan 

menggunakan gambar  yaitu siswa menonton gambar tahapan headstand. 

Siswa melakukan pemanasan yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh 

agar siap dalam melakukan kegiatan inti. Dalam pemanasan harus ada 

pemanasan khusus untuk otot tangan karena yang lebih sering bekerja 

dalam pembelajaran. 

3.5.1.1.2.2.  Kegiatan Inti 

Kegiatan inti diawali dengan guru menjelaskan tujuan utama pelajaran 

dan materi pokok senam lantai. Setelah itu guru menjelaskan materi 

headstand. Setelah siswa paham, dilanjutkan dengan praktik   

Langkah-langkah permainan pada pembelajaran siklus ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Siswa melakukan permainan gerobak-gerobakan dengan tujuan 

untuk melatih otot tangan. 

Siswa dibagi menjadi 20 kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan 2 anak. Setiap kelompok melakukan kompetisi 

permainan gerobak-gerobakan dengan spesifikasi permainan dalam 

satu kelompok salah satu siswa bertugas sebagai gerobak dengan 

cara kedua tangan sebagai tumpuan untuk berjalan maju kemudian 

satu anak lagi bertugas mengangkat kaki anak yang sebagai gerobak 

sambil mendorongnya ke depan, setelah sampai pada tempat tujuan 

masing-masing anak tersebut bergantian peran. Untuk pelaksanaan 

permainan dan pembelajaran handstand dilaksanakan halaman 

sekolah. 
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XX   

XX   

 

XX   
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XX   

XX   

 

XX   

XX   

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

XX  : Siswa 

: Arah gerakan 

Gambar 3. Skema permainan gerobak-gerobakan 

2. Pelaksanaan pembelajaran headstand  

1) Langkah pertama ; 

(1) Siswa melakukan latihan dengan cara mengangkat kedua 

kaki secara bersamaan setinggi 45 derajat. 

(2) Semua siswa tidur tengkurap, siku ditekuk, kemudian badan 

diangkat sehingga menyerupai posisi push up, tahan selama 

beberapa detik. 

2) Langkah kedua ; 

(1) Posisi awal siswa berpasangan dengan satu siswa jongkok 

di dekat tembok dengan mengangkat pantat ke atas dan 

yang satu berada di depan untuk membantu. 

(2) Siswa yang jongkok kemudian kedua kaki diangkat ke 

tembok sehingga posisi kedua kaki menempel di tembok 

menyerupai posisi headstand. 
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(3) Ke dua kaki didorong diaikkan ke atas dan teman yang 

berada di depan membantu untuk memegang ke dua 

pergelangan kaki. 

(4) Kemudian pergelangan kaki dilepaskan sehingga  menjadi 

posisi headstand. 

(5) Jika posisi goyah teman memegang pergelangan kaki 

supaya tidak jatuh. 

(6) Kemudian siswa yang membantu memegang pergelangan 

kaki bergantian menjadi posisi melakukan headstand dan 

yang satu membantu memegang pergelangan kaki. 

3) Langkah ketiga ; 

(1) Siswa langsung melakukan gerakan headstand secara 

berpasangan dengan satu siswa melakukan gerakan 

headstand dan satu siswa membantu memegang ke dua 

pergelangan kaki. 

(2) Lepaskan pergelangan kaki, jika posisi headstand goyah 

maka siswa yang berada di dekat langsung membantu 

memegang pergelangan kaki. 

(3) Kemudian posisi itu bergantian yang tadinya melakukan 

headstand sekarang berganti membantu memegang 

pergelangan kaki. 

4) Langkah keempat ; 

(1) Siswa melakukan gerakan headstand tanpa bantuan teman 

dan tembok. 
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3.5.1.1.3. Pengamatan Tindakan 

Pengamatan proses pembelajaran dilakukan secara bergradasi 

dengan dengan ketentuan : 

4 = sangat tinggi, sangat aktif, sangat baik 

3 = tinggi, aktif, baik 

2 = rendah, tidak aktif, tidak baik 

1 = sangat rendah, sangat tidak aktif, sangat tidak baik. (Arikunto, 2010:146). 

Adapun objek yang diamati adalah sebagai berikut (tabel 4) : 

Tabel 6. Objek Yang Diamati 

No Objek yang diamati 4 3 2 1 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan     

2. Kesungguh-sungguhan siswa     

3. Keseriusan siswa melakukan tindakan     

4. Keaktifan siswa selama pembelajaran     

5. Kerjasama antar siswa dalam kelompok     

6. Kehangatan suasana pembelajaran     

7. Ketertiban siswa     

8. Keriuhan suara dan gerak-gerik siswa     

9. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran     

10. Ketepatan selesainya proses pembelajaran     

 

3.5.1.1.4. Refleksi 

Tahapan Refleksi berdasarkan hasil observasi dan analisis  yang telah 

dilakukan. Refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil headstand siswa. 
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Refleksi hasil analisis data pada tahap ini digunakan sebagai acuan perencanaan 

tindakan pada siklus berikutnya. 

3.5.1.2. Siklus Kedua 

3.5.1.2.1. Perencanaan  

1. Membuat skenario pembelajaran atau rencana pembelajaran sesuai 

dengan strategi yang akan dilakukan. 

2. Membuat lembar observasi dalam pelaksanaan pembelajaran untuk 

siswa dan guru. 

3. Menyiapkan materi yang diperlukan untuk melaksanakan latihan 

yang telah diberikan perlakuan khusus. 

3.5.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

permainan yang menyenangkan siswa agar siswa antusias dalam 

pembelajaran. 

3.5.1.2.3. Pengamatan Tindakan 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran dan 

dibuat seperti pada siklus 1. 

3.5.1.2.4. Refleksi 

Tahapan Refleksi berdasarkan hasil observasi dan analisis  yang telah 

dilakukan. Refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

headstand siswa. 

3.6.   Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1. Instrumen Pembelajaran 

Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data (Arikunto, 2007:134). 
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Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : 

1. Silabus  

Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran pengelolaan kelas yang digunakan sebagai landasan 

dalam menyusun RPP. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 RPP adalah perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun tiap putaran. Dalam RPP, 

memuat kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan 

pembelajaran, skenario pembelajaran, alat peraga, penilaian, dan 

belajar mengajar. 

3.  Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk memantau setiap perkembangan 

siswa mengenai sikap, tingkah laku, dan peningkatan hasil belajar 

siswa. 

3.6.2. Instrumen Evaluasi 

3.6.2.1. Aspek Psikomotor 

Pada aspek psikomotor menggunakan tes yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan gerakan headstand. 

Tes dilakukan sebanyak 2 kali dan diambil hasil yang terbaik. Nilai tes 

dikategorikan sebagai berikut (Tabel 5) : 

Tabel 7. Nilai Tes Gerakan Headstand  

No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

1 Sikap awalan headstand 4 Letak kedua tangan dan 

kepala membentuk segitiga 

sama sisi, jari-jari membuka 
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  3 Letak kedua tangan dan 

kepala sedikit melebar, jari-jari 

membuka 

2 Letak kedua tangan dan 

kepala membentuk segitiga 

sama sisi akan tetapi jari jari 

menutup. 

1 Letak kedua tangan dan 

kepala melebar dan jari-jari 

menutup. 

2 Tolakan dua kaki keatas 4 Tolakan kaki langsung pada 

titik kesetimbangan sampai 

posisi tegak lurus dan kedua 

kaki rapat. 

3 Tolakan kaki langsung pada 

titik kesetimbangan sampai 

posisi tegak lurus akan tetapi 

posisi kaki masih terbuka. 

2 Tolakan satu kaki sampai 

pada titik kesetimbangan 

namun kaki terbuka 

1 Tolakan kedua kaki belum 

sampai titik kesetimbangan. 

3 Posisi tubuh saat headstand 4 Posisi tubuh yang sangat baik 

adalah letak kedua tangan 

dan kepala membentuk 

segitiga sama sisi, titik berat 
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tubuh tepat pada bidang 

tumpu, kaki lurus ke atas dan 

kedua kaki rapat,kemudian 

jari-jari membuka. 

3 Posisi tubuh letak kedua 

tangan dan kepala 

membentuk segitiga sama 

sisi, titik berat tubuh tepat 

pada bidang tumpu, kaki lurus, 

jari-jari membuka, tetapi 

kedua kaki sedikit terbuka 

  2 Posisi tubuh saat headstand 

lurus agak condong, tangan 

dan kepala membentuk 

segitiga sama sisi , kedua kaki 

terbuka. 

1 Posisi tubuh saat headstand 

melengkung, kedua kaki 

terbuka lebar. 

4 Waktu saat posisi headstand 4 Waktu saat headstand selama 

3 detik atau lebih. 

3 Waktu saat headstand selama 

2 detik. 

2 Waktu saat headstand selama 

1 detik. 

1 Tidak bisa berdiri sempurna 
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atau saat headstand langsung 

terjatuh. 

5 Sikap akhir 4 Setelah melakukan headstand 

kaki turun satu demi satu 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjutkan salam 

penghormatan. 

3 Setelah melakukan headstand 

kedua kaki turun bersamaan 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjutkan salam 

penghormatan. 

  2 Setelah melakukan headstand 

kedua kaki terjatuh kesamping 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjut salam penghormatan. 

1 Setelah melakukan headstand 

langsung terjatuh ke depan 

tanpa memberikan salam 

penghormatan 

Keterangan skor dari masing-masing kriteria:  

Sangat baik        = 4 

Baik  = 3 

Cukup  = 2 

Kurang  = 1 
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3.6.2.2.  Aspek Afektif 

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah check list. 

Check list adalah suatu daftar yang berisi nama-nama subjek dan faktor-

faktor yang hendak di selidiki. 

Berikut adalah check list yang dipakai untuk aspek afektif dalam 

melakukan gerakan headstand (tabel 6) 

Tabel 8. Untuk Menilai Aspek Afektif Siswa Saat Melakukan Headstand. 

No Indikator kemampuan Ya Tidak 

1. Bekerja sama dengan teman 1 tim   

2. Bersikap sportif   

3. Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh   

4. Menghargai teman   

5. Disiplin dalam melakukan gerakan   

Keterangan: beri skor 1 untuk jawaban “ya” dan skor 0 untuk jawaban “tidak”. 

3.6.2.3. Aspek Kognitif 

 Untuk menilai aspek kognitif siswa menggunakan ujian tertulis dengan 

soal pilihan ganda yang berjumlah 10 soal. 

3.7. Analisis Data 

Dalam penelitian ini ada 2 teknik analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui hasil dari penelitian: 

1. Teknik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan 

hasil belajar headstand dengan menggunakan metode kartu tugas yang 

dilihat dari aspek psikomotor, aspek kognitif dan aspek afektif. 

2. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir berupa nilai yang 

mencakup tiga aspek dalam belajar, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif 

dari pembelajaran headstand yang telah dilakukan. Hasil tersebut dapat 
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dibandingkan dengan hasil belajar headstand yang diperoleh siswa kelas XII 

IPA SMA N 1 Sukorejo yang tidak menjadi sampel penelitian. 

1) Peningkatan Hasil Belajar Headstand Tiap Aspek pada Setiap 

Siklus 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar tiap aspek pada setiap 

siklus digunakan rumus: 

Prosentase skor ( % ) = 
 

 
      

Keterangan: n = Jumlah skor jawaban responden 

 N = Jumlah skor jawaban 

Setelah hasil diperoleh maka dapat dibandingkan ada atau tidaknya 

peningkatan tiap aspek pada tiap siklus. 

2) Hasil Akhir Pembelajaran Headstand dengan Menggunakan 

Metode kartu tugas. 

(1) Aspek Psikomotor 

Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa, dengan rentang nilai 

antara 1 sampai dengan 4. Untuk mengetahui nilai yang diperoleh 

dari aspek psikomotor, dapat menggunakan rumus dibawah ini. 

Nilai = 
                          

                    
       

(2) Aspek Afektif 

Data observasi diperoleh pada setiap tindakan yaitu dengan 

menggunakan check list yang dilakukan pada setiap siklus, untuk 

menilai perubahan peningkatan sikap siswa pada setiap siklus. 
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Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh siswa, masukkan tanda cek (v) 

pada setiap perilaku yang diharapkan dalam kolom dan mendapat 

skor 1. Apabila siswa tidak mampu menunjukkan perilaku seperti 

yang diharapkan maka siswa mendapat skor 0. 

Rumus yang digunakan untuk memperoleh hasil pada aspek afektif 

adalah sebagai berikut: 

Nilai = 
                          

                    
       

(3) Aspek Kognitif 

Siswa mengerjakan soal yang berbentuk pilihan ganda dengan 

empat alternatif jawaban.  

Setelah tes dilakukan kepada siswa hasilnya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Nilai = 
                          

                    
       

(4) Nilai Akhir Hasil Belajar Headstand. 

Nilai akhir pembelajaran headstand dengan menggunakan metode 

kartu tugas dapat diperoleh dengan menggabungkan nilai dari 

ketiga aspek diatas. 

Untuk memperoleh nilai akhir tersebut digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Nilai akhir = 
(              ) (           ) (            )

                  
  

(5) Indikator Keberhasilan Tindakan 
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 Adanya peningkatan hasil belajar headstand melalui metode 

kartu tugas. 

 Prosentase ketuntasan minimal 75 % dari siswa kelas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian  

4.1.1  Siklus 1 

Pelaksanaan siklus I terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan 

(planning), pelaksanaan tindakan (action), observasi, dan refleksi. Tahap-tahap 

yang dilaksanakan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

4.1.1.1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I ini peneliti mempersiapkan 

pembelajaran yang terdiri atas rencana pembelajaran 1, lembar observasi proses 

pembelajaran penjas dengan materi headstand dengan metode kartu tugas, soal 

tes kognitif dan alat-alat pengajaran yang mendukung.  

4.1.1.2. Pelaksanaan tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada proses pembelajaran dalam siklus I 

berlangsung 1 kali pertemuan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

pembelajaran dilaksanakan di lapangan SMA N 1 Sukorejo, kecamatan Sukorejo 

kabupaten Kendal pada tanggal 28 April 2015 selama 2 jam pelajaran (90 menit), 

adapun objek  dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA yang berjumlah 36 

siswa. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran ini adalah : 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

Pertama siswa dikumpulkan di dalam kelas untuk mengerjakan kartu 

tugas kognitif terlebih dahulu. Setelah itu guru menerangkan materi headstand 
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menggunakan gambar yang ada di dalam kartu tugas. Siswa diberikan 

kesempatan untuk bertanya tentang materi yang kurang jelas. Kemudian semua 

siswa dipersilahkan keluar kelas untuk menuju ke lapangan SMA N 1 Sukorejo  

untuk melakukan praktek, setelah itu siswa melakukan pemanasan dengan 

permainan kanan-kiri, yaitu siswa dibagi menjadi 2 kelompok, jika guru 

mengangkat tangan kanan maka semuanya harus cepat-cepatan lari ke kanan, 

kelompok yang kalah menggendong yang menang. Kemudian siswa melakukan 

peregangan. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memberi motivasi pada anak didiknya. Selanjutnya guru menjelaskan 

tahapan-tahapan gerakan headstand yang ada di dalam kartu tugas. Semua 

siswa menirukan gerakan-gerakan tersebut secara terus menerus.  

Semua siswa melakukan latihan headstand menggunakan bantuan 

tembok dan teman untuk memegang pergelangan kaki. Setelah itu semua 

siswa melakukan gerakan headstand tanpa bantuan tembok akan tetapi 

menggunakan bantuan teman untuk memegang pergelangan kaki. 

Kemudian setiap siswa melakukan gerakan headstand tanpa bantuan 

apapun. 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Pada kegiatan penutup siswa dikumpulkan untuk diadakan evaluasi 

menyeluruh mengenai cara melakukan gerakan headstand . Kemudian guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab, dilanjutkan 

pendinginan, berdoa kemudian siswa dibubarkan. 

4.1.1.3. Observasi 
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Hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dalam 

mengikuti pembelajaran headstand siswa sudah berminat dan termotivasi, akan 

tetapi pada pelaksanaan pembelajaran masih belum berjalan dengan lancar. Hal 

ini dikarenakan sebagian siswa masih kesulitan dalam melakukan gerakan 

headstand pada siklus I. Pada siklus I dari 36 (tidak masuk 2) siswa kelas XI IPA 

ada 6 siswa yang sudah dapat memenuhi KKM pembelajaran headstand melalui 

metode kartu tugas. Secara umum suasana dalam pembelajaran siswa cukup 

kondusif, terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran dari 

pemanasan hingga akhir pembelajaran. 

Pengisian lembar observasi dilakukan oleh observer berdasarkan 

pengamatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pengisian lembar 

observasi berkaitan dengan proses pembelajaran kelas, aspek psikomotor, 

aspek afektif, dan aspek kognitif siswa selama mengikuti pembelajaran 

headstand melalui metode kartu tugas. 

Adapun hasil proses pembelajaran kelas, aspek psikomotor, aspek 

afektif, dan aspek kognitif siswa pada siklus I sebagai berikut : 

1. Hasil Pengamatan Guru Terhadap Proses Pembelajaran Kelas 

Tabel 9. Hasil Pengamatan Guru Terhadap Proses Pembelajaran Kelas Pada 
Siklus I 

No. Objek yang diamati 1 2 3 4 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan.   V  

2. Kesungguh-sungguhan siswa  V   
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3. Keseriusan siswa melakukan kegiatan.   V  

4. Keaktifan selama pembelajaran.  V   

5. Kerjasama antar siswa dalam kelompok   V  

6. Kehangatan suasana pembelajaran.   V  

7. Ketertiban siswa   V  

8. Keriuhan suara dan gerak-gerik siswa   V  

9. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran    V 

10. Ketepatan selesainya proses pembelajaran.  V   

JUMLAH   : 28 

Sumber : Penelitian Siklus I. 28 April 2015, Pengamatan Guru 

Penjasorkes SMA N 1 Sukorejo 

Keterangan : 

1 =  Tidak Baik 

2 =  Kurang Baik 

3 =  Cukup Baik 

4 =  Baik 

Berdasarkan tabel diatas aspek-aspek yang mendapat kriteria kurang 

baik adalah kesungguh-sungguhan siswa, keaktifan selama pembelajaran, 

ketepatan selesainya proses pembelajaran. Ketiga aspek yang mendapat nilai 

kurang baik di atas merupakan kelemahan yang terjadi pada siklus I, dan akan 

dijadikan bahan kajian refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II.  

2. Psikomotor 

1) Aspek 1 (Sikap awalan headstand) 

Tabel 10. Penilaian Sikap Awalan Headstand Siklus 1 
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No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 23 67,65% 

3,62 

2. Baik 3 9 26,47% 

3. Cukup 2 2 5,88% 

4. Kurang 1 - - 

 Jumlah  34 100% 

Sumber : Penelitian Siklus I. 28 April 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang  

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 10 menunjukkan dari 34 siswa ternyata yang menguasai 

sikap awal berkategori sangat baik sebanyak 23 siswa (67,65%), kategori 

baik sebanyak 9 siswa (26,47%), kategori cukup sebanyak 2 siswa (5,88%), 

sedangkan kategori kurang sebanyak 0 siswa (0%). Jumlah  rata-rata yang 

diperoleh siswa tentang sikap awal headstand sebesar 3,61 masuk kategori 

sangat baik. 

2) Aspek 2 (Tolakan Kaki) 

Tabel 11. Penilaian Aspek Tolakan Kaki Siklus 1 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 2 5,88% 

2,12 

2. Baik 3 10 29,41% 

3. Cukup 2 12 35,30% 

4. Kurang 1 10 29,41% 

 Jumlah  34 100 % 

Sumber : Penelitian Siklus I. 28 April 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 
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1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 11 menunjukkan dari 34 siswa yang menguasai teknik 

tolakan kaki berkategori sangat baik sebanyak 2 siswa (5,88%), kategori baik 

sebanyak 10 siswa (29,41%), kategori cukup sebanyak 12 siswa (35,30%), 

sedangkan kategori kurang sebanyak 10 siswa (29,41%). Jumlah  rata-rata 

yang diperoleh siswa tentang tolakan kaki sebesar 2,12 masuk kategori 

cukup. 

3) Aspek 3 (Posisi Tubuh Saat Headstand) 

Tabel 12. Penilaian Posisi Tubuh Saat Headstand Siklus 1 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 0 0% 

1,59 

2. Baik 3 5 14,71% 

3. Cukup 2 10 29,41% 

4. Kurang 1 19 55,88% 

 Jumlah  34 100% 

Sumber :  Penelitian Siklus I. 28 April 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 12 menunjukkan dari 34 siswa tidak ada siswa yang 

menguasai posisi tubuh saat headstand berkategori sangat baik 0(0%), 

kategori baik sebanyak 5 siswa (14,71%), kategori cukup sebanyak 10 

siswa (29,41%), sedangkan kategori kurang sebanyak 19 siswa (55,88%). 
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Jumlah  rata-rata nilai yang diperoleh siswa sebesar 1,59 masuk kategori 

cukup. 

4) Aspek 4 (Waktu Headstand) 

Tabel 13. Penilaian Waktu Saat Headstand Siklus 1 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 0 0% 

1,5 

2. Baik 3 4 11,77% 

3. Cukup 2 9 26,47% 

4. Kurang 1 21 61,76% 

 Jumlah  34 100% 

 Sumber : Penelitian Siklus I. 28 April 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 13 menunjukkan dari 34 siswa yang menguasai waktu 

headstand berkategori sangat baik 0 siswa (0%), kategori baik sebanyak 

4 siswa (11,77%), kategori cukup sebanyak 9 siswa (26,47%), sedangkan 

kategori Kurang sebanyak 21 siswa (61,76%). Jumlah  rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa sebesar 1,5 masuk kategori kurang. 

5) Aspek 5 (Sikap Akhir Headstand) 

Tabel 14. Penilaian Sikap Akhir Headstand Siklus 1 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 0 0% 

1,38 

2. Baik 3 2 5,88% 

3. Cukup 2 9 26,47% 

4. Kurang 1 23 67,65% 

 Jumlah  34 100% 

Sumber : Penelitian Siklus I. 28 April 2015 
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Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 14 menunjukkan dari 34 siswa tidak ada siswa yang 

menguasai sikap akhir berkategori sangat baik (0%), kategori baik 

sebanyak 2 siswa (5,88%), kategori cukup sebanyak 9 siswa (26,47%), 

sedangkan kategori Kurang sebanyak 23 siswa (67,65%). Jumlah  rata-

rata sikap akhir siswa sebesar 1,38 masuk kategori kurang. 

3. Afektif  

Hasil perilaku siswa dalam pembelajaran headstand melalui metode 

kartu tugas pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 15. Hasil Penilaian Aspek Afektif Siklus 1 

 

Kriteria 

Siklus I 

Frekuensi Penilaian % 

Ya Tidak Ya Tidak 

Bekerja sama dengan teman 1 tim 22 12 64,71% 
35,29% 

Bersikap sportif 25 9 73,53% 
26,47% 

Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh 17 17 50% 
50% 

Menghargai teman 31 3 91,18% 
8,82% 

Disiplin dalam melakukan gerakan 30 4 88,24% 
11,76% 

Rata – rata keseluruhan kriteria 25 9 73,53% 
26,47% 

Jumlah Siswa 34 0 100 % 0 % 

Sumber : Penelitian Siklus I. 28 April 2015 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan observer dan peneliti, 

aspek afektif siswa dalam pembelajaran headstand melalui metode kartu 

tugas pada siklus I banyaknya siswa yang lolos dalam kriteria bekerja sama 

dengan teman 1 tim sebanyak 22 siswa (64,71%), kriteria bersikap sportif 

sebanyak 25 siswa (73,53%), kriteria menunjukkan sikap bersungguh-

sungguh sebanyak 17 siswa (50%), kriteria menghargai teman sebanyak 31 

siswa (91,18%), kriteria disiplin dalam melakukan gerakan sebanyak 30 

siswa (88,24%). Rata-rata keseluruhan kriteria sebanyak 25 siswa (73,53%). 

4. Kognitif 

Pada penilaian aspek kognitif pembelajaran headstand melalui metode 

kartu tugas pada siklus I dilakukan dengan tes tertulis (10 soal pilihan ganda) 

dan didapatkan hasil jumlah siswa yang lulus sebanyak 22 siswa 64,71% 

dengan rata-rata nilai 76,18. 

4.1.1.4. Refleksi 

Dalam pelaksanaan pembelajaran headstand melalui metode kartu tugas 

pada siklus I sudah berjalan dengan baik, minat belajar siswa sudah terlihat saat 

melakukan gerakan, namun hasil belajar masih belum maksimal disebabkan 

permbelajaran yang diajarkan belum berjalan dengan baik karena sebagian 

siswa kesulitan dengan materi yang diberikan. Faktor lapangan juga sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa,dkarenakan lapangan yang kurang 

rata. 

Deskripsi data hasil belajar headstand dan kriteria ketuntasan hasil 

belajar siklus I siswa kelas XI IPA SMA N 1 Sukorejo kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat di lampiran 8 halaman 103.  

Prosentase ketuntasan siswa : 
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Siswa yang tuntas = 6/34 x 100% = 17,65 % 

Siswa yang belum tuntas = 28/34 x 100% = 82,35 % 

 

 

Gambar 4. Diagram Ketuntasan Siswa pada Siklus I 

Berdasarkan data diatas 82,35 % dari jumlah siswa belum mencapai 

ketuntasan dan rata-rata kelas hanya 65,4. Hal tersebut menunjukkan target 

yang diinginkan peneliti yaitu nilai rata-rata kelas 75 belum tercapai sehingga 

harus ditingkatkan lagi dengan siklus II. 

Untuk mengurangi hambatan yang muncul pada siklus I, peneliti 

merencanakan tindakan siklus II yaitu (1) siswa diminta untuk mengikuti 

pembelajaran dengan metode kartu tugas lebih serius dan memperhatikan 

penjelasan dan peragaan, sehingga fokus dalam melaksanakan proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai target yang 

ditentukan. (2) Peneliti dan kolaborator lebih fokus dalam melaksanakan 

TUNTAS 
17,65% 

TIDAK TUNTAS 
82,35% 

DIAGRAM KETUNTASAN SISWA PADA 
SIKLUS 1 
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observasi sehingga dapat menguasai kelas dengan baik agar kualitas hasil 

belajar dapat tercapai dengan optimal. 

4.1.2. Siklus II 

4.1.2.1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus II, peneliti mempersiapkan pembelajaran 

yang terdiri atas rencana pembelajaran 2. Lembar observasi proses 

pembelajaran penjas dengan materi headstand dengan metode kartu tugas, soal 

tes kognitif, dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Berdasarkan dari refleksi 

siklus I ada beberapa hal yang harus diperbaharui, pembelajaran dilaksanakan di 

lapangan tenis karena lapangan tersebut lebih rata daripada lapangan upacara  

yang digunakan saat siklus I. Kemudian setiap siswa diberi satu tali 

keseimbangan agar mereka semua paham akan titik keseimbangan pada 

gerakan headstand.  

4.1.2.2. Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada proses pembelajaran dalam siklus II 

berlangsung 1 kali pertemuan dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

pembelajaran dilaksanakan di lapangan tenis SMA N 1 SUKOREJO, kecamatan 

Sukorejo kabupaten Kendal pada tanggal 12 Mei 2015 selama 2 jam pelajaran 

(90 menit), adapun yang digunakan  dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPA yang berjumlah 36 siswa (tidak masuk 2). Pembelajaran dilaksanakan di 

lapangan tenis karena lapangan tenis lebih rata daripada lapangan yang 

digunakan saat siklus 1, dan itu sangat membantu siwa dalam keberhasilan 

melakukan gerakan headstand. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran ini adalah : 
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1. Kegiatan Awal (15 menit) 

Pertama siswa dikumpulkan di dalam kelas untuk mengerjakan kartu 

tugas kognitif terlebih dahulu. Setelah itu guru menerangkan materi 

headstand menggunakan gambar yang ada di dalam kartu tugas. Siswa 

diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang kurang jelas. 

Kemudian semua siswa dipersilahkan keluar kelas untuk menuju ke 

lapangan SMA N 1 Sukorejo  untuk melakukan praktek, setelah itu siswa 

melakukan pemanasan dengan permainan kanan-kiri, yaitu siswa dibagi 

menjadi 2 kelompok, jika guru mengangkat tangan kanan maka semuanya 

harus cepat-cepatan lari ke kanan, kelompok yang kalah menggendong yang 

menang. Kemudian siswa melakukan peregangan. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memberi motivasi pada anak didiknya. Selanjutnya guru menjelaskan 

tahapan-tahapan gerakan headstand yang ada di dalam kartu tugas. Semua 

siswa menirukan gerakan-gerakan tersebut secara terus menerus.Setiap 

siswa diberi satu tali keseimbangan,tali tersebut diikatkan di pinggang dan 

dikasih bandul agar tali bisa jatuh ke titik tengah tumpuan saat melakukan 

gerakan headstand. Tujuan dari tali keseimbangan tersebut adalah agar 

semua siswa paham akan titik keseimbangan pada gerakan headstand. 

Semua siswa melakukan latihan headstand menggunakan bantuan 

tembok dan teman untuk memegang pergelangan kaki. Setelah itu semua 

siswa melakukan gerakan headstand tanpa bantuan tembok akan tetapi 

menggunakan bantuan teman untuk memegang pergelangan kaki. 
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Kemudian setiap siswa melakukan gerakan headstand tanpa bantuan 

apapun. 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Pada kegiatan penutup siswa dikumpulkan untuk diadakan evaluasi 

menyeluruh mengenai cara melakukan gerakan headstand . Kemudian guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab, dilanjutkan 

pendinginan, berdoa kemudian siswa dibubarkan. 

4.1.2.3. Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan tes yang dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung dalam mengikuti pembelajaran headstand 

minat dan motivasi siswa sudah mengalami peningkatan dalam mengikuti 

pembelajaran headstand denganmetode kartu tugas. Pada siklus II dari 36 

siswa (2 tidak masuk) kelas XI IPA hampir semua siswa dapat 

melaksanakan gerakan headstand dengan benar. Secara umum kehangatan 

suasana dalam pembelajaran siswa cukup aktif ini terlihat dari antusiasme 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dari pemanasan sampai pembelajaran. 

Pengisian lembar observasi dilakukan oleh observer berdasarkan 

pengamatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pengisian lembar 

observasi berkaitan dengan proses pembelajaran kelas, aspek psikomotor, 

aspek afektif, dan aspek kognitif siswa selama mengikuti pembelajaran 

headstand melalui metode kartu tugas. 

Adapun hasil proses pembelajaran kelas, aspek psikomotor, aspek 

afektif, dan aspek kognitif siswa pada siklus II sebagai berikut : 
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1. Hasil Pengamatan Guru Terhadap Proses Pembelajaran Kelas 

Tabel 16.  Hasil Pengamatan Guru Terhadap Proses Pembelajaran Kelas 

Pada Siklus II 

No. Objek yang diamati 1 2 3 4 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan.    V 

2. Kesungguh-sungguhan siswa   V  

3. Keseriusan siswa melakukan kegiatan.    V 

4. Keaktifan selama pembelajaran.   V  

5. Kerjasama antar siswa dalam kelompok    V 

6. Kehangatan suasana pembelajaran.   V  

7. Ketertiban siswa   V  

8. Keriuhan suara dan gerak-gerik siswa   V  

9. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran    V 

10. Ketepatan selesainya proses pembelajaran.   V   

JUMLAH   : 34 

  Sumber : Penelitian Siklus II. 12 Mei 2015, Pengamatan Guru Penjasorkes SMA 

N 1 Sukorejo 

Keterangan : 

1 =  Tidak Baik 

2 =  Kurang Baik 

3 =  Cukup Baik 

4 =  Baik 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa keseluruhan pembelajaran 

pada siklus II sudah berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada aspek 

yang kurang seperti pada siklus I yang mengalami beberapa kekurangan-

kekurangan.  
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2. Psikomotor 

1) Aspek 1 (Sikap awalan headstand) 

Tabel 17. Penilaian Sikap Awalan Headstand Siklus 2 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 29 85,30% 

3,71 

2. Baik 3 3 8,82% 

3. Cukup 2 2 5,88% 

4. Kurang 1 0 0% 

 Jumlah  34 100% 

 Sumber : Penelitian Siklus II. 12 Mei 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 17 menunjukkan dari 34 siswa yang menguasai sikap awal 

headstand berkategori sangat baik sebanyak 29 siswa (85,3%), kategori baik 

sebanyak 3 siswa (8,82%), kategori cukup sebanyak 2 siswa (5,88%), 

sedangkan kategori kurang tidak ada (0%) dengan jumlah  rata-rata yang 

diperoleh siswa tentang sikap awalan headstand sebesar 3,71 masuk 

kategori sangat baik. 

2) Aspek 2 (Tolakan kaki ke atas) 

Tabel 18. Penilaian Tolakan Kaki Siklus 2 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 22 64,71 

3,18 

2. Baik 3 2 5,88 

3. Cukup 2 4 11,76 

4. Kurang 1 6 17,65 

 Jumlah  34 100% 

 Sumber : Penelitian Siklus II. 12 Mei 2015 
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Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 18 menunjukkan dari 34 siswa yang menguasai teknik 

tolakan kaki ke atas berkategori sangat baik sebanyak 22 siswa (64,71%), 

kategori baik sebanyak 2 siswa (5,88%), kategori cukup sebanyak 4 

siswa (11,76%), sedangkan kategori Kurang sebanyak 6 siswa (17,65%). 

Jumlah  rata-rata yang diperoleh siswa tentang tolakan kaki ke atas 

sebesar 3,18 masuk kategori baik. 

 

3) Aspek 3 (Posisi tubuh saat headstand) 

Tabel 19. Penilaian Posisi Tubuh Saat Headstand Siklus 2 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 5 14,71% 

2,56 

2. Baik 3 17 50,00% 

3. Cukup 2 4 11,76% 

4. Kurang 1 8 23,53% 

 Jumlah  34 100% 

Sumber : Penelitian Siklus II. 12 Mei 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 19 menunjukkan dari 34 siswa yang menguasai teknik 

posisi tubuh  berkategori sangat baik 5 siswa (14,71%), kategori baik 
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sebanyak 17 siswa (50%), kategori cukup sebanyak 4 siswa (11,76%), 

sedangkan kategori Kurang sebanyak 8 siswa (23,53%). Jumlah  rata-

rata yang diperoleh siswa tentang posisi tubuh saat headstand sebesar 

2,56 masuk kategori baik. 

4) Aspek 4 (Waktu saat headstand) 

Tabel 20. Penilaian Waktu Saat Headstand Siklus 2 

No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 3 8,82% 

2,15 

2. Baik 3 14 41,18% 

3. Cukup 2 2 5,88% 

4. Kurang 1 15 44,12% 

 Jumlah  34 100% 

Sumber : Penelitian Siklus II. 12 Mei 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 20 menunjukkan dari 34 siswa yang menguasai waktu 

saat handstand berkategori sangat baik 3 siswa (8,82%), kategori baik 

sebanyak 14 siswa (41,18%), kategori cukup sebanyak 2 siswa (5,88%), 

sedangkan kategori Kurang sebanyak 15 siswa (44,12%). Jumlah  rata-

rata yang diperoleh siswa tentang waktu yang dibutuhkan saat headstand 

sebesar 2,15 masuk kategori cukup. 

5) Aspek 5 (Sikap akhir) 

Tabel 21. Penilaian Sikap Akhir Headstand Siklus 2 
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No Kategori Skor F % 
Jumlah 
rata-rata 

1. Sangat baik 4 12 35,30% 

2,74 

2. Baik 3 10 29,41% 

3. Cukup 2 3 8,82% 

4. Kurang 1 9 26,47% 

 Jumlah  34 100% 

Sumber : Penelitian Siklus II. 12 Mei 2015 

Keterangan : 

1.0 – 1,5  =  Kurang 

1,6 – 2,5 =  Cukup 

2,6 – 3,5 =  Baik 

3,6 – 4.0 =  Sangat Baik 

Data tabel 21 menunjukkan dari 34 siswa yang menguasai teknik 

sikap akhir berkategori sangat baik 12 siswa (35,3%), kategori baik 

sebanyak 10 siswa (29,41%), kategori cukup sebanyak 3 siswa (8,82%) 

dan tidak ada siswa dalam kategori Kurang sebanyak 9 siswa (26,47%) . 

Jumlah  rata-rata yang diperoleh siswa tentang sikap akhir headstand 

sebesar 2,74 masuk kategori baik. 

3. Afektif  

Hasil perilaku siswa dalam pembelajaran headstand melalui metode 

kartu tugas pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut : 

Tabel 22. Hasil Penilaian Aspek Afektif Siklus II 

 

Kriteria 

Siklus I 

Frekuensi Penilaian % 

Ya Tidak Ya Tidak 

Bekerja sama dengan teman 1 tim 17 17 50% 
50% 

Bersikap sportif 30 4 88,24% 
11,76% 



73 

 

  

 

Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh 29 5 85,29% 
14,71% 

Menghargai teman 28 6 82,35% 
17,65% 

Disiplin dalam melakukan gerakan 26 8 76,47% 
23,53% 

Rata – rata keseluruhan kriteria 26 8 76,47% 
23,53% 

Jumlah Siswa 34  100%  

Sumber : Penelitian Siklus II. 12 Mei 2015 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan observer dan peneliti, 

aspek afektif siswa dalam pembelajaran headstand melalui metode kartu 

tugas pada siklus II, siswa yang lolos dalam kriteria bekerja sama dengan 

teman 1 tim sebanyak 17 siswa (50%), kriteria bersikap sportif sebanyak 30 

siswa (88,24%), kriteria menunjukkan sikap bersungguh-sungguh sebanyak 

29 siswa (85,29%), kriteria menghargai teman sebanyak 28 siswa (82,35%), 

kriteria disiplin dalam melakukan gerakan sebanyak 26 siswa (76,47%). 

Rata-rata keseluruhan kriteria sebanyak 26 siswa (76,47%). 

4. Kognitif 

Pada penilaian aspek kognitif pembelajaran headstand melalui 

metode kartu tugas pada siklus II dilakukan dengan tes tertulis (10 soal 

pilihan ganda) dan hasil jumlah siswa yang lulus sebanyak 31 siswa 91,18% 

dengan rata-rata nilai 83,53. 

4.1.2.4. Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (siklus II) diperoleh 

informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum 
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sempurna tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek 

cukup besar. 

2. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa semangat dan 

aktif selama proses belajar berlangsung. 

3. Kekurangan pada siklus I sudah mengalami perbaikan dan peningkatan 

sehingga menjadi lebih baik. 

4. Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 

Deskripsi data hasil belajar headstand dan kriteria ketuntasan hasil 

belajar siklus II siswa kelas XI IPA SMA N 1 Sukorejo kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat di lampiran 14 halaman 125.  

Prosentase ketuntasan siswa : 

Siswa yang tuntas = 26/34 x 100% = 23,5 % 

Siswa yang belum tuntas = 8/34 x 100% = 76,5 % 

 

Gambar 5. Diagram Ketuntasan Siswa pada Siklus II 

TUNTAS 
76,5% 

TIDAK TUNTAS 
23,5% 

DIAGRAM KETUNTASAN SISWA PADA 
SIKLUS II 
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Data di atas menunjukan rata-rata hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran headstand metode kartu tugas pada siklus II nilai rata-rata 

meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tuntas, 

yaitu sebesar 76,5 % siswa (26 anak) dari jumlah keseluruhan 34 siswa memiliki 

nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75 dan rata-rata kelas  

76,8 . 

4.2.    Pembahasan 

4.2.1. Perbandingan hasil belajar Siklus I dan siklus II 

Penilaian rata-rata peserta didik pada siklus I dan siklus II dapat diketahui 

dengan penilaian dari setiap aspek yaitu psikomotor, afektif dan kognitif dalam 

pembelajaran siklus I dan siklus II. 

Peningkatan hasil pembelajaran headstand melalui metode kartu tugas 

yang dilakukan oleh 36 (tidak masuk 2) siswa kelas XI IPA ada tiga aspek yang 

dinilai yaitu aspek psikomotor, aspek afektif dan aspek kognitif. Dari ketiga aspek 

tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut, pada tabel 4.15 

Tabel 23. Perbandingan Hasil Belajar Sikus I dan Siklus II 

No Jenis Penilaian 

Rata-Rata Skor 

Siklus I Bobot Siklus II Bobot 

1 Psikomotor 
51,18 

4 
71,91 

4 

2 Afektif 
73,53 

3 
76,47 

3 

3 Kognitif 
76,18 

3 
83,53 

3 

 Jumlah Rata-Rata 65,4 10 76,8 10 

 

Berdasarkan tabel diatas pada pembelajaran siklus I terlihat bahwa hasil 

pembelajaran belum bisa maksimal dan banyak siswa yang belum memenuhi 
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KKM pada aspek psikomotor dan afektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya : 

1. Siswa masih kesulitan dalam melakukan latihan yang diberikan sehingga 

pembelajaran belum bisa berjalan dengan lancar sehingga menyebabkan 

antusiasme siswa dalam pembelajaran berkurang. Kesulitan-kesulitan 

tersebut diantaranya : siswa belum paham mengenai headstand sehingga 

posisi saat melakukan headstand kurang sempurna, kebanyakan siswa putri 

takut melakukan latihan headstand dengan bantuan tembok ataupun 

bantuan teman sehingga mengakibatkan siswa putri jarang yang bisa 

melakukan gerakan headstand dengan sempurna, kebanyakan siswa putra 

sering bercanda dalam melakukan latihan gerakan headstand sehingga 

hanya sedikit siswa yang bisa melakukan gerakan headstand. 

2. Belum adanya reward atau penghargaan bagi siswa yang bisa melakukan 

gerakan headstand dengan sempurna sehingga anak belum termotivasi 

untuk melakukan gerakan headstand dengan sebaik mungkin. 

3. Siswa yang belum memenuhi nilai KKM dikarenakan banyak siswa 

mendapatkan nilai psikomotor di bawah standar kelulusan yaitu 75, yaitu 

hanya 6 siswa yang medapat nilai di atas KKM dan lainnya di bawah standar 

KKM, ini dikarenakan ada 10 siswa mendapatkan nilai buruk pada apek 

tolakan kaki ke atas, 19 siswa mendapat nilai buruk pada aspek posisi tubuh 

saat headstand, 21 siswa mendapat nilai buruk pada aspek waktu saat 

headstand, 23 siswa mendapat nilai buruk pada sikap akhir. Kemudian 2 

siswa mendapat nilai sedang pada aspek sikap awalan headstand, 12 siswa 

mendapat nilai sedang pada aspek tolakan kaki ke atas, 10 siswa mendapat 

nilai sedang pada aspek posisi tubuh saat headstand, 9 siswa mendapat 
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nilai sedang pada aspek waktu saat headstand, 9 siswa mendapat nilai 

sedang pada aspek sikap akhir. Hanya 19 siswa yang mendapat nilai afektif 

di atas standar KKM dan 15 siswa di bawah standar KKM, hal ini 

dikarenakan ada 12 siswa yang tidak menunjukan sikap bekerja sama 

dengan teman 1 tim, 9 siswa menunjukan sikap tidak sportif, 17 siswa tidak 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran, 3 siswa tidak 

menunjukan sikap menghargai teman, 4 siswa tidak disiplin dalam proses 

pembelajaran. Dan 22 siswa mendapat nilai kognitif di atas standar KKM 

sedangkan 12 siswa di bawah standar KKM. 

Dari hasil pengamatan dan hasil penilaian siklus I diatas kemudian 

peneliti melakukan perbaikan dalam pembelajaran siklus II, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Memperlihatkan gambar tahapan gerakan headstand di dalam kartu tugas 

yang lebih memudahkan siswa dalam melakukannya. 

2. Membuat tali keseimbangan,supaya siswa paham akan titik keseimbangan 

dalam gerakan headstand. 

3. Memberikan arahan kepada siswa supaya melakukan gerakan headstand 

secara bertahap seperti yang ada di alam kartu tugas. 

4. Mencari lapangan yang lebih rata daripada lapangan yang digunakan saat 

siklus 1. 

5. Memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang berhasil 

melakukan gerakan headstand dengan baik. 

6. Memberikan motivasi kepada siswa supaya tidak takut dan melakukan 

gerakan dengan sungguh-sungguh. 
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Dengan adanya perbaikan-perbaikan pada pembelajaran siklus II diatas 

didapatkan hasil pembelajaran yang jauh meningkat dari siklus I. Siswa lebih 

tertarik dengan pembelajaran dan sangat antusias dengan latihan-latihan yang 

diberikan dan bahkan ingin melakukan terus latihan yang diberikan. Pada siklus 

II siswa terlihat melakukan gerakan dengan serius dan bersemangat saat 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat peningkatan pembelajaran dari siklus 

I dan siklus II. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran headstand melalui 

metode kartu tugas mengalami peningkatan baik penilaian psikomotorik, afektif, 

maupun kognitif. 

Tabel 24. Prosentase Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II  

Siklus Aspek psikomotor Aspek afektif Aspek kognitif 

Pertama 11,76% 58,82% 64,71% 

Kedua 70,59% 76,47% 91,18% 

 

 

Gambar 6. Diagram Batang Perbandingan Prosentase Hasil Siklus I dan II  
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4.2.2. Analisis Pembelajaran 

Pada siklus pertama hasil aktivitas gerak siswa dalam melakukan 

pembelajaran headstand melalui metode kartu tugas adalah nilai tertinggi 81 

sedangkan nilai terendah 48 dan nilai rata-rata 65,21. Siswa yang telah 

mencapai KKM adalah 6 siswa dan yang belum tuntas adalah 28 siswa sehingga 

keberhasilan pada siklus I adalah 17,65% dan yang belum tuntas adalah 

82,35%. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus II adalah nilai tertinggi 91, 

sedangkan nilai terendah 55, dan nilai rata-rata 76,76. Siswa yang telah 

mencapai KKM adalah 26 siswa dan yang di bawah KKM adalah 8 siswa, 

sehingga keberhasilan pada siklus II adalah 76,5% dan siswa yang belum tuntas 

23,5%. Dengan demikian nilai aktivitas gerak pada siswa telah berhasil karena 

telah melebihi 75% dari jumlah siswa. 

Pada penilaian afektif pada saat pelaksanaan pembelajaran siklus I nilai 

tertinggi 100, sedangkan nilai terendah 40 dan nilai rata-rata 73,53. Siswa yang 

telah mencapai KKM 19 siswa atau 58,82%  dan yang belum tuntas sebanyak 15 

siswa atau 44,12%. Sedang pada siklus II nilai tertinggi 100 dan terendah 60 

dengan nilai rata-rata 76,47. Siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 26 atau 

76,47% dari jumlah siswa dan yang belum mencapai KKM sebanyak 8 atau 

23,53%. Dengan demikian penilaian terhadap sikap siswa pada siklus II telah 

berhasil karena telah mencapai 75% dari jumlah siswa yang mampu mencapai 

KKM 

Penilaian kognitif yang dilaksanakan setelah pembelajaran dengan cara 

menjawab 10 soal pilihan ganda, pada siklus I memperoleh nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 70 dengan nilai rata-rata 76,18%. Siswa yang mampu mencapai 
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KKM sebanyak 22 siswa atau 64,71% dari jumlah siswa. Pada siklus II nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 70 dengan nilai rata-rata 83,53. Siswa mampu 

mencapai KKM sebanyak 31 siswa atau 91,18% dari jumlah siswa. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena 

telah mencapai 75% dari jumlah siswa yang mampu mencapai KKM 

Dari 8 siswa yang belum mencapai KKM karena siswa itu mendapatkan 

nilai psikomotor di bawah standar KKM, hal ini disebabkan 4 siswa mendapatkan 

nilai buruk pada aspek tolakan kaki ke atas, 7 siswa mendapat nilai buruk pada 

aspek posisi tubuh saat headstand, 7 siswa mendapat nilai buruk pada aspek 

waktu saat headstand, 5 siswa mendapat nilai buruk pada aspek sikap akhir, 

kemudian 2 siswa mendapat nilai sedang pada aspek sikap awal, 2 siswa 

mendapat nilai sedang pada aspek tolakan kaki ke atas, 1 siswa mendapat nilai 

sedang pada aspek posisi tubuh saat headstand, 1 siswa mendapat nilai sedang 

pada aspek waktu saat headstand, dan 3 siswa mendapat nilai sedang pada 

aspek sikap akhir. 8 siswa ini juga mendapat nilai afektif di bawah KKM, 

dikarenakan ada 3 siswa yang tidak bisa bekerja sama dengan teman 1 tim, 1 

siswa tidak menunjukan sikap sportif, 4 siswa tidak menunjukan sikap 

bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran, dan 3 siswa tidak disiplin 

dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan nilai di bawah 

standar KKM. Dan 31 siswa mendapat nilai kognitif di atas standar KKM 

sedangkan 3 siswa di bawah standar KKM 

4.2.3. Simpulan Siklus Berdasarkan Hasil Belajar 

Berdasarkan nilai-nilai dari siklus I dan siklus II dapat disimpulkan untuk 

siklus I pembelajaran belum berhasil karena belum memenuhi standar 

ketuntasan belajar 75% dari jumlah siswa keseluruhan dalam aspek psikomotor 
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dan afektif meskipun pada aspek kognitif sudah memenuhi standar ketuntasan 

namun perlu ada perbaikan lagi. Pada siklus I pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik, anak sudah antusias dalam pembelajaran akan tetapi latihan yang 

diberikan . Sedang pada siklus II nilai pembelajaran lebih meningkat karena 

adanya perbaikan dalam pembelajaran dan pemberian materi sehingga siswa 

mampu mencapai KKM lebih dari 75% dari jumlah keseluruhan siswa dan 

dinyatakan tuntas baik nilai psikomotor, afektif, dan kognitif. Pembelajaran lebih 

menyenangkan karena siswa lebih antusias dengan materi yang diberikan dan 

latihan yang diberikan lebih memudahkan siswa dalam pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan refleksi pada setiap siklus, maka 

penulis dapat menarik simpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut : 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh 

simpulan bahwa proses pembelajaran headstand melalui metode kartu tugas 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA N 1 Sukorejo, 

kecamatan Sukorejo, kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan rata-rata hasil belajar selama siklus I dan siklus II. Pada siklus I 

mencapai KKM sebanyak 6 siswa dari jumlah keseluruhan 36 (2 tidak masuk)  

dengan prosentase ketuntasan belajar 17,65% dan rata-rata nilai 65,44. 

Kemudian siklus II ketuntasan siswa mencapai KKM sebanyak 26 siswa dari 

jumlah keseluruhan 36 (2 tidak masuk) dengan prosentase ketuntasan belajar 

76,5% dan rata-rata nilai 76,76.Jadi  pada siklus II dapat dilihat rata-rata nilainya 

meningkat.  

Melihat hal ini, pembelajaran headstand melalui metode kartu tugas 

sudah memenuhi tujuan penelitian yaitu meningkatkan hasil belajar headstand 

dan hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran headstand untuk 

meningkatkan hasil belajar headstand bagi siswa kelas XI IPA SMA N 1 

Sukorejo, kecamatan Sukorejo, kabupaten Kendal. 
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5.2 SARAN 

Saran yang dapat disampaikan penyusun berkaitan dengan hasil 

penelitian, antara lain adalah : 

1. Peningkatan pembelajaran headstand melalui metode kartu tugas dalam 

penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran headstand. 

2. Penggunaan metode pembelajaran ini diharapkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

3. Bagi guru Penjas di SMA N 1 Sukorejo dapat mengembangkan PAIKEM 

yaitu Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan dalam 

melaksankan pembelajaran. 

4. Bagi siswa SMA N 1 Sukorejo, setelah mengikuti pembelajaran headstand 

melalui metode kartu tugas diharapkan lebih berminat untuk mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

5. Bagi SMA N 1 Sukorejo, agar dapat memanfaatkan sarana dan prasarana  

sebagai media pembelajaran.   

Bagi pembaca untuk dapat mengambil hasil yang mungkin dapat menjadi 

masukan dan tambahan pengetahuan dalam pemanfaatan lingkungan  sebagai 

metode pembelajaran headstand. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulkadir Ateng. 1992. Asas Dan Landasan Pendidikan Jasmani. 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi 

Adang Suherman. 2000. Dasar-Dasar Penjaskes. Departemen Pendidikan 
Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Agus Mahendra (2004). Azas dan Falsafah Pendidikan Jasmai. Jakarta: 

Depdiknas. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat 

Tenaga Kependidikan .Bagian Proyek Pengendalian dan Peningkatan Mutu 

Pendidikan Guru Penjas Dikdasmen. 

 

 Amung Ma’mun dan Yudha M.Saputra.2000.Perkembangan Gerak dan 
Belajar Gerak.Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Biasworo Adisuyanto Aka.2009.Cerdas dan Bugar Dengan Senam 
Lantai.Surabaya: Gramedia Widiasarana Indonesia. 

BSNP. 2007. Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan. 

Husdarta dan Yudha M. Saputra. 2000. Belajar dan Pembelajaran. 
Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Husdarta. 2010. Sejarah dan Filsafat Olahraga. Bandung. Alfabet 

IGAK Wardhani, dkk. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Universitas 
Terbuka 

Max Darsono. 2000. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: CV IKIP 
Semarang Press 

M.M. Endang Sri Retno. 2009. Sejarah Olahraga. Semarang. UNNES 
 
Nadisah. 1992. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan. Bandung: direktorat jenderal pendidikan tinggi 
 
Rusli Lutan, dkk. 2000. Dasar Kepelatihan. Jakarta: Depdiknas 
 

Sugiyanto. 2008. Perkembangan dan Belajar Gerak Motorik. Universitas 
Terbuka 



85 

 

  

 

Suharsimi Arikunto. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta 

_____. 2010. Prosedur penelitian. Yogyakarta: Rineka Cipta 

Sumanto dan Sukiyo.1992. Senam 

Supandi. 1992. Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani Kesehatan. 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi 

Toho Cholik Mutohir, Muhammad Muhyi dan Albertus Fenanlampir. 2011. 
Berkarakter dengan Berolahraga Berolahraga dengan Berkarakter. 
Surabaya: SPORT Media 

Wordpres.com/2012/03/04/belajar-gerak/. Akses tanggal 28 Maret 2015. 

http://olah-raga-indonesia.blogspot.com/2012/04/10-komponen-kondis-
fisik.html/.Akses tanggal 28 Maret 2015. 

https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-

menurut-moska-mosston/. Akses tanggal 2 April 2015. 

http://dokumen.tips/documents/analisis-biomekanika.html/ Akses Tanggal 
20 September 2015. 

 

http://salimpenjaskessmkblogspot.co.id/2011/12/pendidikan-jasmani-

smamasmkhtml?m=l. Akses tanggal 30 September 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olah-raga-indonesia.blogspot.com/2012/04/10-komponen-kondis-fisik.html
http://olah-raga-indonesia.blogspot.com/2012/04/10-komponen-kondis-fisik.html
https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-menurut-moska-mosston/
https://onopirododo.wordpress.com/2012/12/14/10-gaya-mengajar-menurut-moska-mosston/
http://dokumen.tips/documents/analisis-biomekanika.html/%20Akses
http://salimpenjaskessmkblogspot.co.id/2011/12/pendidikan-jasmani-smamasmkhtml?m=l
http://salimpenjaskessmkblogspot.co.id/2011/12/pendidikan-jasmani-smamasmkhtml?m=l


86 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

  

 

Lampiran 1 

 SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING  
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Lampiran 2 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 3 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SMA N 1 Sukorejo 

Kelas / Semester : XI / 2 (genap) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan         

Pokok Bahasan : Senam Lantai (Headstand) 

Pertemuan Ke : 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 45  menit (1 x pertemuan) 

 

Standar  Kompetensi  

1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 

1.2. Mempraktikan ketrampilan senam ketangkasan tanpa alat lanjutan serta nilai 

percaya diri, kerjasama, tanggung jawab dan menghargai teman. 

A. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapatmelakukan rangkaian gerakan senam ketangkasan tanpa 

menggunakan  alatdengan koordinasi yang baik. 

B.   Materi Pembelajaran  

 Latihan rangkaian senam ketangkasan tanpa menggunakan alat ( 

Headstand ) dengan koordinasi yang baik. 

 Diawali sikap berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, dilanjutkan 

dengan membungkukkan badan sampai dengan setengah jongkok, 
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tangan dan kepala menumpu pada matras membentuk posisi segitiga, 

kaki didorong setinggi-tingginya, kedua tungkai rapat dan lurus 

merupakan satu garis dengan badan dan kepala. 

C.   Metode Pembelajaran  

 Practice Style 

 Penugasan 

 Pengulangan/driil 

D.   Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 (2 x 45 Menit) 

1 . Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2.Kegiatan Inti (60 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

- Memberi penjelasan dan pengarahan materi pembelajaran headstand 

- Melakukan pembelajaran senam lantai (headstand) 

menggunakanmetode kartu tugas. Dengan rincian sebagai 

berikut:Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

- Penjelasan mengenai cara melakukan rangkaian senam 

ketangkasan tanpa menggunakan alat ( headstand) dengan 

koordinasi yang baik. 

- Mempraktekan rangkaian pembelajaran senam lantai menggunakan 

gambar rangkaian headstand yang ada di dalam kartu tugas 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
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 Siswa dibariskan terlebih dahulu kemudian dipresensi setelah 

itu setiap siswa mendapat kartu tugas sehingga dapat 

mencermati gerakan headstand dengan melihat rangkaian 

gambar yang ada didalam kartu tugas. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai teknik 

dalam melakukan gerakan headstand bila mana gambar yang 

disajikan kurang jelas. 

 Setelah selesai siswa dipersilahkan untuk mempraktekan 

gerakan headstand dimulai dari pemanasan kemudian gerakan 

inti dan tidak lupa setelah selesai siswa diberikan lembar 

penilaian kognitif untuk mengetahui sejauh mana siswa 

memahami mengenai teknik dan teori-teori melakukan gerakan 

headstand.  

 Siswa melakukan permainan gerobak-gerobakan dengan 

tujuan untuk melatih konsistensi posisi tangan. 

Siswa dibagi menjadi 20 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 2 anak. Setiap kelompok melakukan 

kompetisi permainan gerobak-gerobakan dengan spesifikasi 

permainan dalam satu kelompok salah satu siswa bertugas 

sebagai gerobak dengan cara kedua tangan sebagai tumpuan 

untuk berjalan maju kemudian satu anak lagi bertugas mengangkat 

kaki anak yang sebagai gerobak sambil mendorongnya ke depan, 

setelah sampai pada tempat tujuan masing-masing anak tersebut 

bergantian peran. Untuk pelaksanaan permainan dan pembelajaran 

headstand dilaksanakan halaman sekolah. 
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XX   

XX   

 

XX   

XX   

 

 

XX   

XX   

 

XX   

XX   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

XX  : Siswa 

: Arah gerakan 

 

 Semua siswa duduk kaki lurus, kemudian angkat kedua kaki 

setinggi 45 derajat, tahan selama 10 detik. Ulangi sampai 

tiga kali 

 Siswa tidur tengkurap, siku ditekuk, kemudian badan 

diangkat lurus menyerupai posisi pushup, tahan selama 10 

detik. Ulangi sampai tiga kali 

 Semua siwa membuat kelompok, 1 kelompok terdiri dari 4 

anggota. 

 Setiap siswa melakukan gerakan seperti gambar potongan 

gerakan headstand yang ada di dalam kartu tugas 

sebanyak-banyaknya secara bergantian dengan teman satu 

kelompoknya. 

 Siswa melakukan gerakan gambar pertama maka teman 

satu kelompoknya  langsung menulis jumlah berapa kali 

gerakan yang dilakukan di kartu tugas. 
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 Siswa melakukan gerakan gambar kedua dan selanjutnya 

secara berulang-ulang dan menulis jumlah berapa kali 

gerakan yang dilakukan di kartu tugas. 

 Siswa saling berpasangan melakukan headstand. Satu 

siswa melakukan headstand dan yang satunya membantu 

memegang pergelangan kaki. Lepaskan pegangan kaki, jika 

posisi headstand goyah maka siswa pasanganya langsung 

membantu memegang pergelangan kaki lagi. Kemudian 

posisi itu saling bergantian yang tadinya membantu 

sekarang menjadi yang melakukan gerakan headstand. 

 Setiap siswa melakukan gerakan headstand tanpa bantuan 

apapun. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- memberikan umpan balik dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 

didik, 

- memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

- memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 
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 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup (5 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

- bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

- melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

- memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

E.  Alat/Bahan/SumberBelajar 

- Ruang terbuka yang datar dan aman 

- Buku teks 

- Bukureferensi,Samsudin, Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan SMA/MA. 

- Peluit,matras senam,dan stop watch. 

F.  Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 
Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Aspek  Psikomotor 

 Melakukan tehnik dasar 

Tes 

praktik 

Tes 

Contoh 

Lakukan teknik dasar headstand !  
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 
Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

headstand 

Aspek  Kognitif 

 Mengetahui bentuk latihan 

teknik dasar headstand 

 

 

Aspek Afektif 

 Kedisiplinan, keberanian 

dan tanggung jawab, 

percaya diri, kerjasama 

 

(Kinerja) 

Tes 

tertulis 

 

 

 

Tes 

observasi 

 

 

 

Kinerja 

Pilihan 

ganda/urai

an singkat 

 

 

Lembar  

observasi 

 

 

 

Posisi awal badan untuk melakukan 

headstand, adalah . 

 

 

 

Kedisiplinan, keberanian dan 

tanggung jawab, percaya diri, 

kerjasama 

 

 

    1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (psikomotor):   

 Lakukan teknik dasar senam lantai headstand 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan 
rentang nilai antara 1 sampai dengan 9 

 

   Jumlah skor yang diperoleh 

 nilai Psikomotor =  ----------------------------------------- X  100% 

        Jumlah skor maksimal 

 

- Pengamatan sikap (afeksi):   

Melakukan gerak teknik dasar senam lantai headstand untuk 
menanamkan nilai disiplin,  keberanian, dan tanggung jawab    

Keterangan 

Berikan skor pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 
menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  Tiap 
perilaku di berikan dengan rantangan nilai 1-20 

 nilai Afektif  =  ----------------------------------------- X  `100% 

     Jumlah skor maksimal 

 

- Kuis/embedded test (kognisi): 

Jawab dengan benar, pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep gerak 
teknik dasar senam lantai headstand 
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   Jumlah skor yang diperoleh 

 nilai Kognitif  =  ----------------------------------------- X  100% 

     Jumlah skor maksimal 

 

1. Nilai total akhir yang diperoleh siswa = 

 Nilai akhir = nilai afektif + nilai psikomotor + nilai kognitif 

 

 

2. Rubrik Penilaian 

 

 

RUBRIK PENILAIAN 

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR (PSIKOMOTOR) SENAM  LANTAI 

HEADSTAND 

 

 

No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

1 Sikap awalan headstand 4 Letak kedua tangan dan kepala 

membentuk segitiga sama sisi, 

jari-jari membuka 

  3 Letak kedua tangan dan kepala 

sedikit melebar, jari-jari membuka 

2 Letak kedua tangan dan kepala 

membentuk segitiga sama sisi 

akan tetapi jari jari menutup. 

1 Letak kedua tangan dan kepala 

melebar dan jari-jari menutup. 

2 Tolakan dua kaki keatas 4 Tolakan kaki langsung pada titik 

kesetimbangan sampai posisi 

tegak lurus dan kedua kaki rapat. 

3 Tolakan kaki langsung pada titik 
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No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

kesetimbangan sampai posisi 

tegak lurus akan tetapi posisi kaki 

masih terbuka. 

2 Tolakan satu kaki sampai pada 

titik kesetimbangan namun kaki 

terbuka 

1 Tolakan kedua kaki belum 

sampai titik kesetimbangan. 

3 Posisi tubuh saat headstand 4 Posisi tubuh yang sangat baik 

adalah letak kedua tangan dan 

kepala membentuk segitiga sama 

sisi, titik berat tubuh tepat pada 

bidang tumpu, kaki lurus ke atas 

dan kedua kaki rapat,kemudian 

jari-jari membuka. 

3 Posisi tubuh letak kedua tangan 

dan kepala membentuk segitiga 

sama sisi, titik berat tubuh tepat 

pada bidang tumpu, kaki lurus, 

jari-jari membuka, tetapi kedua 

kaki sedikit terbuka 

2 Posisi tubuh saat headstand lurus 

agak condong, tangan dan 

kepala membentuk segitiga sama 
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No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

sisi , kedua kaki terbuka. 

1 Posisi tubuh saat headstand 

melengkung, kedua kaki terbuka 

lebar. 

4 Waktu saat posisi 
headstand 

4 Waktu saat headstand selama 3 

detik atau lebih. 

3 Waktu saat headstand selama 2 

detik. 

2 Waktu saat headstand selama 1 

detik. 

1 Tidak bisa berdiri sempurna atau 

saat headstand langsung 

terjatuh. 

  4 Setelah melakukan headstand 

kaki turun satu demi satu 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjutkan salam penghormatan. 

3 Setelah melakukan headstand 

kedua kaki turun bersamaan 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjutkan salam penghormatan. 

2 Setelah melakukan headstand 

kedua kaki terjatuh kesamping 

kemudian berdiri sempurna 
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No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

dilanjut salam penghormatan. 

1 Setelah melakukan headstand 

langsung terjatuh ke depan tanpa 

memberikan salam 

penghormatan 

Jumlah skor maksimal = 20 

 

RUBRIK PENILAIAN 

AFEKTIF DALAM MELAKUKAN TEKNIK DASAR SENAM LANTAI 

HANDSTAND 

 

No Indikator kemampuan Ya Tidak 

1. Bekerja sama dengan teman 1 tim   

2. Bersikap positif   

3. Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh   

4. Menghargai teman   

5. Disiplin dalam melakukan gerakan   

Jumlah  

Jumlah Skor Maksimal : 5 
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RUBRIK PENILAIAN 

PENGETAHUAN (KOGNITIF)  

TEKNIK DASAR SENAM LANTAI HEADSTAND 

 

 

No Nama 
Aspek Kognitif 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2  
           

3  
           

4             

5  
           

Dst             

Jumlah skor maksimal :10 

 

        Mengetahui, 

        Guru Penjasorkes 

 

(Drs. Garin Alam N, M.Pd) 

NIP :196401072007011007 

 Kendal,   April 2015 

Peneliti, 

 

 

(Irshad Aldis Alfarisi) 

NIM : 6101411160 
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Lampiran 5 
Hasil Kerja Psikomotorik Siklus 1 

HASIL PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK SIKLUS 1 

KELAS XI IPA SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

NO NAMA 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI ASPEK 
1 

ASPEK 
2 

ASPEK 
3 

ASPEK 
4 

ASPEK 
5 

1 ADI AFIYARGI 4 2 1 2 2 11 55 

2 AGUNG BUDI SETIAWAN 4 3 2 2 1 12 60 

3 

ANANDA BAGUS 

NURCAHYO 
4 1 1 1 1 8 40 

4 

ARFIAN MIFTAKHUL 

FAJRI 
4 3 3 3 2 15 75 

5 ARIF WIDIYANTO 4 3 2 1 1 11 55 

6 AYUNI DWI MONITA 3 2 1 1 1 8 40 

7 

BERTHYNITA IKA 

FEBRIANA THERIK 
4 2 1 1 1 9 45 

8 DEWI NUR ASIH 4 1 1 1 1 8 40 

9 DIAN AYU NIRWANASARI 3 1 1 1 1 7 35 

10 DWI WIDHIYANTO 
       

11 

DYAN RATNA WULAN 

SARI 
4 1 1 1 1 8 40 

12 EVA FITALAUKA 3 2 1 1 1 8 40 

13 FARID ATHOULLAH 4 3 3 3 3 16 80 

14 HANA NURAENI AZIZAH 4 2 2 2 2 12 60 

15 LHUTFIANI 2 2 2 1 1 8 40 

16 LILIS KURNIA RAHAYU 2 1 1 1 1 6 30 

17 M. RIDLO AKHIRUDIN 4 3 2 2 1 12 60 

18 

MUHAMMAD 

ATHOURROHMAN 
4 3 2 2 1 14 70 

19 

MUHAMMAD FARID 

AKHMAL AL M 
4 3 3 2 2 14 70 

20 

MUHAMMAD HAEDAR 

FAHMI 
4 3 3 3 3 16 80 
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21 NIKITA FEBIANTI 4 1 1 1 1 8 40 

22 

NOVAL KRESNA 

HERMANTO 
4 4 2 2 2 14 70 

23 NUR KHOLIFAH 4 2 1 1 2 10 50 

24 

SELLANIA MARETHA 

WIJAYA K 
3 1 1 1 1 7 35 

25 TIKA NURHASNA 4 2 2 1 2 11 55 

26 TRI ARMA RAHAYU 4 2 2 1 1 9 45 

27 TRI MULYANINGSIH 
       

28 TRI ULVAN RIZKULLAH 4 4 2 2 2 14 70 

29 TUGAS DWI KORANTO 4 3 3 3 2 15 75 

30 ULFA ALFINA TUNNISA 3 1 1 1 1 7 35 

31 WAHYU PURWANINGSIH 3 2 1 1 1 11 55 

32 WILMA AGUSTIN 4 2 1 2 1 8 40 

33 WINDA ANGGRAENI 3 3 1 1 1 9 45 

34 WIWIT SULISTIYANI 3 1 1 1 1 7 35 

35 YUNIAR RAFIKASARI 4 2 1 1 1 8 40 

36 ZULFA YULADIA NUR K 3 1 1 1 1 7 35 

JUMLAH 1740 

RATA-RATA 51,18 

PROSENTASE NILAI PSIKOMOTOR 11,76% 

NILAI MAKSIMAL 100 

 
Sukorejo, 
Guru Mapel 

 
Drs. Gagarin Alam N, M.Pd 

          NIP.196401072007011007 
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Lampiran 6 
Hasil Kerja Afektif Siklus 1 

HASIL PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS 1 

KELAS XI IPA SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

NO NAMA 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI 
ASPEK 

1 
ASPEK 

2 
ASPEK 

3 
ASPEK 

4 
ASPEK 

5 

1 
ADI AFIYARGI 1 1 0 1 1 4 80 

2 

AGUNG BUDI 

SETIAWAN 
1 0 0 1 1 3 60 

3 

ANANDA BAGUS 

NURCAHYO 
1 0 1 1 1 4 80 

4 

ARFIAN MIFTAKHUL 

FAJRI 
1 0 0 1 1 3 60 

5 
ARIF WIDIYANTO 1 1 1 1 1 5 100 

6 
AYUNI DWI MONITA 1 0 1 1 1 4 80 

7 

BERTHYNITA IKA 

FEBRIANA THERIK 
1 1 1 1 1 5 100 

8 
DEWI NUR ASIH 0 1 0 1 1 3 60 

9 

DIAN AYU 

NIRWANASARI 
0 1 1 1 1 4 80 

10 
DWI WIDHIYANTO        

11 

DYAN RATNA WULAN 

SARI 
1 1 1 1 1 5 100 

12 
EVA FITALAUKA 0 0 1 1 1 3 60 

13 
FARID ATHOULLAH 1 1 0 1 1 4 80 

14 
HANA NURAENI AZIZAH 1 1 0 1 1 4 80 

15 
LHUTFIANI 0 1 0 0 1 2 40 

16 
LILIS KURNIA RAHAYU 1 0 0 1 0 2 40 

17 
M. RIDLO AKHIRUDIN 1 1 1 1 1 5 100 

18 
MUHAMMAD 0 1 1 1 1 4 80 
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ATHOURROHMAN 

19 

MUHAMMAD FARID 

AKHMAL AL M 
1 1 0 1 1 4 80 

20 

MUHAMMAD HAEDAR 

FAHMI 
1 1 0 0 1 3 60 

21 
NIKITA FEBIANTI 1 0 1 1 1 4 80 

22 

NOVAL KRESNA 

HERMANTO 
0 1 0 1 1 3 60 

23 
NUR KHOLIFAH 1 1 0 1 0 3 60 

24 

SELLANIA MARETHA 

WIJAYA K 
1 1 1 1 1 5 100 

25 
TIKA NURHASNA 0 1 0 1 1 3 60 

26 
TRI ARMA RAHAYU 1 1 1 1 0 4 80 

27 
TRI MULYANINGSIH        

28 
TRI ULVAN RIZKULLAH 1 0 1 0 1 3 60 

29 
TUGAS DWI KORANTO 1 1 0 1 1 4 80 

30 
ULFA ALFINA TUNNISA 1 1 1 1 0 4 80 

31 

WAHYU 

PURWANINGSIH 
0 1 1 1 1 4 80 

32 
WILMA AGUSTIN 1 0 0 1 1 3 60 

33 
WINDA ANGGRAENI 0 1 0 1 1 3 60 

34 
WIWIT SULISTIYANI 0 1 1 1 1 4 80 

35 
YUNIAR RAFIKASARI 0 1 1 1 1 4 80 

36 
ZULFA YULADIA NUR K 0 1 0 1 1 3 60 

JUMLAH 2500 

RATA-RATA 73,53 

PROSENTASE NILAI AFEKTIF 58,82% 

NILAI MAKSIMAL 100 

 
Sukorejo, 
Guru Mapel 

 
Drs. Gagarin Alam N, M.Pd 

NIP.196401072007011007 
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Lampiran 7 
Hasil Kerja Kognitif Siklus 1 

HASIL PENILAIAN ASPEKKOGNITIF SIKLUS 1 

KELAS XI IPA SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

NO NAMA 

KRITERIA 

JUMLAH NILAI BENAR SALAH 

1 ADI AFIYARGI 7 3 7 70 

2 AGUNG BUDI SETIAWAN 6 4 6 60 

3 ANANDA BAGUS NURCAHYO 8 2 8 80 

4 ARFIAN MIFTAKHUL FAJRI 8 2 8 80 

5 ARIF WIDIYANTO 8 2 8 80 

6 AYUNI DWI MONITA 8 2 8 80 

7 BERTHYNITA IKA FEBRIANA THERIK 7 3 7 70 

8 DEWI NUR ASIH 8 2 8 80 

9 DIAN AYU NIRWANASARI 7 3 7 70 

10 DWI WIDHIYANTO     

11 DYAN RATNA WULAN SARI 8 2 8 80 

12 EVA FITALAUKA 6 4 6 60 

13 FARID ATHOULLAH 8 2 8 80 

14 HANA NURAENI AZIZAH 9 1 9 90 

15 LHUTFIANI 8 2 8 80 

16 LILIS KURNIA RAHAYU 8 2 8 80 

17 M. RIDLO AKHIRUDIN 7 3 7 70 

18 MUHAMMAD ATHOURROHMAN 8 2 8 80 

19 MUHAMMAD FARID AKHMAL AL M 7 3 7 70 

20 MUHAMMAD HAEDAR FAHMI 7 3 7 70 

21 NIKITA FEBIANTI 8 2 8 80 

22 NOVAL KRESNA HERMANTO 7 3 7 70 

23 NUR KHOLIFAH 7 3 7 70 

24 SELLANIA MARETHA WIJAYA K 6 4 6 60 

25 TIKA NURHASNA 8 2 8 80 
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26 TRI ARMA RAHAYU 8 2 8 80 

27 TRI MULYANINGSIH     

28 TRI ULVAN RIZKULLAH 8 2 8 80 

29 TUGAS DWI KORANTO 9 1 9 90 

30 ULFA ALFINA TUNNISA 8 2 8 80 

31 WAHYU PURWANINGSIH 8 2 8 80 

32 WILMA AGUSTIN 8 2 8 80 

33 WINDA ANGGRAENI 7 3 7 70 

34 WIWIT SULISTIYANI 8 2 8 80 

35 YUNIAR RAFIKASARI 8 2 8 80 

36 ZULFA YULADIA NUR K 8 2 8 80 

JUMLAH       2590 

RATA-RATA       76,18 

PROSENTASE NILAI KOGNITIF       

 

64,71% 

NILAI MAKSIMAL       100 

 
Sukorejo, 
Guru Mapel 

 
Drs. Gagarin Alam N, M.Pd 

     NIP.196401072007011007 
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Lampiran 8 
Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I 

PENILAIAN HASIL BELAJAR PADA SIKLUS 1 

KELAS XI IPA 1 SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

NO NAMA 
PENILAIAN 

JUMLAH NILAI KETERANGAN 
PSIKOMOTOR AEKTIF KOGNITIF 

1 ADI AFIYARGI 55 80 70 670 67  TIDAK TUNTAS 

2 AGUNG BUDI S 60 60 60 600 60  TIDAK TUNTAS 

3 ANANDA BAGUS N 40 80 80 640 64  TIDAK TUNTAS 

4 ARFIAN MF 75 60 80 720 72  TIDAK TUNTAS 

5 ARIF WIDIYANTO 55 100 80 760 76  TUNTAS 

6 AYUNI DWI MONITA 40 80 80 640 64  TIDAK TUNTAS 

7 BERTHYNITA IFB 45 100 70 690 69  TIDAK TUNTAS 

8 DEWI NUR ASIH 40 60 80 580 58  TIDAK TUNTAS 

9 DIAN AYU N 35 80 70 590 59  TIDAK TUNTAS 

10 DWI WIDHIYANTO 
     

  

11 DYAN RATNA WS 40 100 80 700 70  TIDAK TUNTAS 

12 EVA FITALAUKA 40 60 60 520 52  TIDAK TUNTAS 

13 FARID ATHOULLAH 80 80 80 800 80  TUNTAS 

14 HANA NURAENI A 60 80 90 750 75  TUNTAS 

15 LHUTFIANI 40 40 80 520 52  TIDAK TUNTAS 

16 LILIS KURNIA R 30 40 80 480 48  TIDAK TUNTAS 

17 M. RIDLO A 60 100 70 750 75  TUNTAS 

18 MUHAMMAD A 70 80 80 760 76  TUNTAS 

19 MUHAMMAD FAAM 70 80 70 730 73  TIDAK TUNTAS 

20 MUHAMMAD HF 80 60 70 710 71  TIDAK TUNTAS 

21 NIKITA FEBIANTI 40 80 80 640 64  TIDAK TUNTAS 

22 NOVAL KRESNA H 70 60 70 670 67  TIDAK TUNTAS 

23 NUR KHOLIFAH 50 60 70 590 59  TIDAK TUNTAS 

24 SELLANIA MWK 35 100 60 620 62  TIDAK TUNTAS 
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NO NAMA 
PENILAIAN 

JUMLAH NILAI KETERANGAN 
PSIKOMOTOR AEKTIF KOGNITIF 

25 TIKA NURHASNA 55 60 80 640 64  TIDAK TUNTAS 

26 TRI ARMA RAHAYU 45 80 80 660 66  TIDAK TUNTAS 

27 TRI MULYANINGSIH 
     

  

28 TRI ULVAN R 70 60 80 700 70  TIDAK TUNTAS 

29 TUGAS DWI K 75 80 90 810 81  TUNTAS 

30 ULFA ALFINA T 35 80 80 620 62 TIDAK TUNTAS  

31 WAHYU P 55 80 80 700 70  TIDAK TUNTAS 

32 WILMA AGUSTIN 40 60 80 580 58  TIDAK TUNTAS 

33 WINDA A 45 60 70 570 57  TIDAK TUNTAS 

34 WIWIT SULISTIYANI 35 80 80 620 62  TIDAK TUNTAS 

35 YUNIAR R 40 80 80 640 64  TIDAK TUNTAS 

36 ZULFA YULADIA NK 35 60 80 560 56  TIDAK TUNTAS 

JUMLAH  2225 

RATA-RATA  65,44 

PERSENTASE HASIL BELAJAR SIKLUS 1 17,65%  

NILAI TERTINGGI  81 

 

Sukorejo,    
Guru Mapel 
 

 
Drs. Gagarin Alam N, 

M.Pd 
NIP.196401072007011007 
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Lampiran 9 
Soal Tes Kognitif 

LEMBAR UJI KUESIONER 

KUESIONER PEMAHAMAN PEMBELAJARAN  

HEADSTAND SENAM LANTAI 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan 

sejujur-jujurnya 

2. Berilah tanda silang (x) pada huruf a atau b sesuai dengan pilihan 

anda 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

NAMA :................................................................... 
NO. ABS :................................................................... 
KELAS :................................................................... 

II. PERTANYAAN 

1. Apakah benar headstand merupakan salah satu gerakan dalam 

senam lantai? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah benar  headstand diawali dengan meletakkan kedua 

tangan dan kepala membentuk segitiga sama sisi? 

a. Ya 

b. Tidak  

3. Apakah salah jika pada saat melakukan headstand dilakukan 

dengan dua tangan? 

a. Ya  

b. Tidak  
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4. Apakah salah jika pada saat melakukan headstand tolakan kedua 

kaki langsung pada titik keseimbangan ? 

a. Ya  

b. Tidak  

5. Apakah benar jika pada saat melakukan headstand kedua kaki 

rapat? 

a. Ya  

b. Tidak  

6. Apakah benar jika pada saat melakukan headstand dilakukan 

dengan satu kaki? 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Apakah salah jika pada saat melakukan headstand jari-jari tangan 

membuka? 

a. Ya  

b. Tidak  

 
8. Apakah benar jika pada saat melakukan headstand posisi tubuh 

condong kedepan? 

a. Ya  

b. Tidak  

9. Apakah benar jika pada saat melakukan headstand posisi kaki 

ditekuk? 

a. Ya  

b. Tidak 

10. Apakah benar jika pada saat melakukan headstand pandangan ke 

atas? 

a. Ya  

b. Tidak  
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Lampiran 10 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SMA N 1 Sukorejo 

Kelas / Semester : XI / 2 (genap) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan         

Pokok Bahasan : Senam Lantai (Headstand) 

Pertemuan Ke : 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 45  menit (1 x pertemuan) 

 

Standar  Kompetensi  

1.Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. 

Kompetensi Dasar 

1.2. Mempraktikan ketrampilan senam ketangkasan tanpa alat lanjutan serta nilai 

percaya diri, kerjasama, tanggung jawab dan menghargai teman. 

A. Tujuan Pembelajaran  

b. Siswa dapatmelakukan rangkaian gerakan senam ketangkasan tanpa 

menggunakan  alatdengan koordinasi yang baik. 

B.   Materi Pembelajaran  

 Latihan rangkaian senam ketangkasan tanpa menggunakan alat ( 

Headstand ) dengankoordinasi yang baik. 
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 Diawali sikap berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, dilanjutkan 

dengan membungkukkan badan sampai dengan setengah jongkok, 

tangan dan kepala menumpu pada matras membentuk posisi segitiga, 

kaki didorong setinggi-tingginya, kedua tungkai rapat dan lurus 

merupakan satu garis dengan badan dan kepala. 

C.   Metode Pembelajaran  

 Practice Style 

 Penugasan 

 Pengulangan/driil 

D.   Langkah-LangkahKegiatanPembelajaran 

 Pertemuan 1 (2 x 45 Menit) 

1 . Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2.Kegiatan Inti (60 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Memberi penjelasan dan pengarahan materi pembelajaran 

headstand 

 Melakukan pembelajaran senam lantai (headstand) menggunakan 

metode kartu tugas yang lebih lengkap gambar rangkaian gerak 

headstandnya. Dengan rincian sebagai berikut:Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
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 Penjelasan mengenai cara melakukan rangkaian senam 

ketangkasan tanpa menggunakan alat ( headstand) dengan 

koordinasi yang baik. 

 Mempraktekan rangkaian pembelajaran senam lantai menggunakan 

gambar yang lebih lengkap rangkaian headstand yang ada di dalam 

kartu tugas dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

 Siswa dibariskan terlebih dahulu kemudian dipresensi 

setelah itu setiap siswa mendapat kartu tugas kognitif dan 

psikomotor sehingga dapat mencermati gerakan headstand 

dengan melihat rangkaian gambar yang ada di dalam kartu 

tugas. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai 

teknik dalam melakukan gerakan headstand bila mana 

gambar yang disajikan kurang jelas. 

 Setelah selesai siswa dipersilahkan untuk mempraktekan 

gerakan headstand dimulai dari pemanasan kemudian 

gerakan inti dan tidak lupa setelah selesai siswa diberikan 

lembar penilaian kognitif untuk mengetahui sejauh mana 

siswa memahami mengenai teknik dan teori-teori melakukan 

gerakan headstand.  

 Siswa melakukan permainan gerobak-gerobakan dengan 

tujuan untuk melatih konsistensi posisi tangan.  

Siswa dibagi menjadi 20 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 2 anak. Setiap kelompok melakukan 

kompetisi permainan gerobak-gerobakan dengan spesifikasi 
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XX   

XX   

 

XX   

XX   

 

 

XX   

XX   

 

XX   

XX   

 

 

 

permainan dalam satu kelompok salah satu siswa bertugas 

sebagai gerobak dengan cara kedua tangan sebagai tumpuan 

untuk berjalan maju kemudian satu anak lagi bertugas 

mengangkat kaki anak yang sebagai gerobak sambil 

mendorongnya ke depan, setelah sampai pada tempat tujuan 

masing-masing anak tersebut bergantian peran. Untuk 

pelaksanaan permainan dan pembelajaran headstand 

dilaksanakan halaman sekolah. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

XX  : Siswa 

: Arah gerakan 

 

  Semua siswa duduk kaki lurus, kemudian angkat kedua 

kaki setinggi 45 derajat, tahan selama 10 detik. Ulangi 

sampai tiga kali 

 Siswa tidur tengkurap, siku ditekuk, kemudian badan 

diangkat lurus menyerupai posisi pushup, tahan selama 10 

detik. Ulangi sampai tiga kali 



116 

 

  

 

 Semua siwa membuat kelompok, 1 kelompok terdiri dari 4 

anggota. 

 Setiap siswa melakukan gerakan seperti gambar potongan 

gerakan headstand yang ada di dalam kartu tugas 

sebanyak-banyaknya secara bergantian dengan teman satu 

kelompoknya. 

 Siswa melakukan gerakan gambar pertama maka teman 

satu kelompoknya  langsung menulis jumlah berapa kali 

gerakan yang dilakukan di kartu tugas. 

 Siswa melakukan gerakan gambar kedua dan selanjutnya 

secara berulang-ulang dan menulis jumlah berapa kali 

gerakan yang dilakukan di kartu tugas. 

 Siswa diberi tali keseimbangan, agar siswa paham betul 

akan titik kesetimbangan dalam melakukan gerakan 

headstand. 

 Siswa saling berpasangan melakukan headstand. Satu 

siswa melakukan headstand dan yang satunya membantu 

memegang pergelangan kaki. Lepaskan pegangan kaki, jika 

posisi headstand goyah maka siswa pasanganya langsung 

membantu memegang pergelangan kaki lagi. Kemudian 

posisi itu saling bergantian yang tadinya membantu 

sekarang menjadi yang melakukan gerakan headstand. 

 Setiap siswa melakukan gerakan headstand tanpa bantuan 

apapun. 
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 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 

didik, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup (5 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
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E.  Alat/Bahan/SumberBelajar 

- Ruang terbuka yang datar dan aman 

- Buku teks 

- Buku referensi,Samsudin, Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan SMA/MA. 

- Peluit,matras senam,dan stop watch. 

F.  Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 
Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Aspek  Psikomotor 

 Melakukan tehnik dasar 
headstand 

Aspek  Kognitif 

 Mengetahui bentuk latihan 
teknik dasar headstand 

Aspek Afektif 

 Kedisiplinan, keberanian 
dan tanggung jawab, 
percaya diri, kerjasama 

 

 

Tes 
praktik 

(Kinerja) 

 

Tes 
tertulis 

 

Tes 

observasi 

 

 

 

 

 

 

Tes 
Contoh 
Kinerja 

 

Pilihan 
ganda/urai
an singkat 

 

Lembar  
observasi 

 

 

 

 

 Lakukan teknik dasar 
headstand !  

 

 

 

Posisi awal badan untuk 
melakukan headstand, adalah . 

 

Kedisiplinan, keberanian dan 
tanggung jawab, percaya diri, 
kerjasama 

 

 

 

 

    1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (psikomotor):   

 Lakukan teknik dasar senam lantai headstand 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan 
rentang nilai antara 1 sampai dengan 9 

   

   Jumlah skor yang diperoleh 

  nilai Psikomotor =  ----------------------------------------- X  100% 

        Jumlah skor maksimal 



119 

 

  

 

 

- Pengamatan sikap (afeksi):   

Melakukan gerak teknik dasar senam lantai headstand untuk 
menanamkan nilai disiplin,  keberanian, dan tanggung jawab    

Keterangan 

Berikan skor pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 
menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  Tiap 
perilaku di berikan dengan rantangan nilai 1-20 

  nilai Afektif  =  ----------------------------------------- X  `100% 

     Jumlah skor maksimal 

 

- Kuis/embedded test (kognisi): 

 Jawab dengan benar, pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep gerak 
teknik dasar senam lantai headstand 

 

   Jumlah skor yang diperoleh 

  nilai Kognitif  =  ----------------------------------------- X  100% 

     Jumlah skor maksimal 

 

1. Nilai total akhir yang diperoleh siswa = 

    

   Nilai akhir = nilai afektif + nilai psikomotor + nilai kognitif 

 

2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN 

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR (PSIKOMOTOR) SENAM  LANTAI 
HEADSTAND 

 

No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

1 Sikap awalan headstand 4 Letak kedua tangan dan kepala 

membentuk segitiga sama sisi, 

jari-jari membuka 

  3 Letak kedua tangan dan kepala 

sedikit melebar, jari-jari membuka 

2 Letak kedua tangan dan kepala 

membentuk segitiga sama sisi 

akan tetapi jari jari menutup. 

1 Letak kedua tangan dan kepala 
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No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

melebar dan jari-jari menutup. 

2 Tolakan dua kaki keatas 4 Tolakan kaki langsung pada titik 

kesetimbangan sampai posisi 

tegak lurus dan kedua kaki rapat. 

3 Tolakan kaki langsung pada titik 

kesetimbangan sampai posisi 

tegak lurus akan tetapi posisi kaki 

masih terbuka. 

2 Tolakan satu kaki sampai pada 

titik kesetimbangan namun kaki 

terbuka 

1 Tolakan kedua kaki belum 

sampai titik kesetimbangan. 

3 Posisi tubuh saat headstand 4 Posisi tubuh yang sangat baik 

adalah letak kedua tangan dan 

kepala membentuk segitiga sama 

sisi, titik berat tubuh tepat pada 

bidang tumpu, kaki lurus ke atas 

dan kedua kaki rapat,kemudian 

jari-jari membuka. 

3 Posisi tubuh letak kedua tangan 

dan kepala membentuk segitiga 

sama sisi, titik berat tubuh tepat 

pada bidang tumpu, kaki lurus, 
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No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

jari-jari membuka, tetapi kedua 

kaki sedikit terbuka 

2 Posisi tubuh saat headstand lurus 

agak condong, tangan dan 

kepala membentuk segitiga sama 

sisi , kedua kaki terbuka. 

1 Posisi tubuh saat headstand 

melengkung, kedua kaki terbuka 

lebar. 

4 Waktu saat posisi 
headstand 

4 Waktu saat headstand selama 3 

detik atau lebih. 

3 Waktu saat headstand selama 2 

detik. 

2 Waktu saat headstand selama 1 

detik. 

1 Tidak bisa berdiri sempurna atau 

saat headstand langsung 

terjatuh. 

  4 Setelah melakukan headstand 

kaki turun satu demi satu 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjutkan salam penghormatan. 

3 Setelah melakukan headstand 

kedua kaki turun bersamaan 
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No Indikator Penilaian Skor Deskriptif 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjutkan salam penghormatan. 

2 Setelah melakukan headstand 

kedua kaki terjatuh kesamping 

kemudian berdiri sempurna 

dilanjut salam penghormatan. 

1 Setelah melakukan headstand 

langsung terjatuh ke depan tanpa 

memberikan salam 

penghormatan 

 

Jumlah skor maksimal = 20 

 

RUBRIK PENILAIAN 

AFEKTIF DALAM MELAKUKAN TEKNIK DASAR SENAM LANTAI 

HEADSTAND 

 

No Indikator kemampuan Ya Tidak 

1. Bekerja sama dengan teman 1 tim   

2. Bersikap positif   

3. Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh   

4. Menghargai teman   

5. Disiplin dalam melakukan gerakan   

Jumlah  

Jumlah Skor Maksimal : 5 
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RUBRIK PENILAIAN 

PENGETAHUAN (KOGNITIF)TEKNIK DASAR SENAM LANTAI HEADSTAND 

 

 

No Nama 
Aspek Kognitif 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2  
           

3  
           

4             

5  
           

dst             

Jumlah skor maksimal :10 

 

      Mengetahui, 

      Guru Penjasorkes 

 

 

(Drs. Garin Alam N, M.Pd) 

 NIP :196401072007011007 

 Kendal,   April 2015 

Peneliti, 

 

(Irshad Aldis Alfarisi) 

NIM : 6101411160 
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Lampiran 11 

Hasil Kerja Psikomotorik Siklus II 

 

HASIL PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK SIKLUS 2 

KELAS XI IPA SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
 

 

NO NAMA 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI 
ASPEK 

1 
ASPEK 

2 
ASPEK 

3 
ASPEK 

4 
ASPEK 

5 

1 ADI AFIYARGI 4 4 3 2 4 17 85 

2 AGUNG BUDI SETIAWAN 4 4 4 4 4 20 100 

3 ANANDA BAGUS NURCAHYO 4 2 3 1 3 13 65 

4 ARFIAN MIFTAKHUL FAJRI 3 4 3 4 3      17 85 

5 ARIF WIDIYANTO 4 4 3 3 3 17 85 

6 AYUNI DWI MONITA 3 2 1 1 1 8 40 

7 BERTHYNITA IKA FEBRIANA THERIK 2 3 3 3 4 15 75 

8 DEWI NUR ASIH 4 2 1 1 1 9 45 

9 DIAN AYU NIRWANASARI 4 1 1 1 1 8 40 

10 DWI WIDHIYANTO 
       

11 DYAN RATNA WULAN SARI 4 1 1 1 3 10 50 

12 EVA FITALAUKA 
       

13 FARID ATHOULLAH 3 4 4 3 3 17 85 

14 HANA NURAENI AZIZAH 4 4 3 2 4 17 85 

15 LHUTFIANI 2 2 2 1 1 8 40 

16 LILIS KURNIA RAHAYU 4 4 3 3 1 15 75 

17 M. RIDLO AKHIRUDIN 4 4 3 3 1 15 75 

18 MUHAMMAD ATHOURROHMAN 4 4 3 3 1 15 75 

19 MUHAMMAD FARID AAL 4 4 4 3 2 17 85 

20 MUHAMMAD HAEDAR FAHMI 4 4 4 4 4 20 100 
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21 NIKITA FEBIANTI 4 1 1 1 1 8 40 

22 NOVAL KRESNA HERMANTO 4 4 4 3 2 17 85 

23 NUR KHOLIFAH 4 4 2 1 4 15 75 

24 SELLANIA MARETHA WIJAYA K 4 4 3 3 3 17 85 

25 TIKA NURHASNA 4 4 3 3 3 17 85 

26 TRI ARMA RAHAYU 4 4 2 1 4 15 75 

27 TRI MULYANINGSIH 4 1 1 1 1 8 40 

28 TRI ULVAN RIZKULLAH 4 4 3 3 3 17 85 

29 TUGAS DWI KORANTO 4 4 3 3 4 18 90 

30 ULFA ALFINA TUNNISA 4 4 2 1 4 15 75 

31 WAHYU PURWANINGSIH 4 4 3 3 4 18 90 

32 WILMA AGUSTIN 4 1 1 1 3 10 50 

33 WINDA ANGGRAENI 4 4 3 3 3 17 85 

34 WIWIT SULISTIYANI 4 1 1 1 2 8 40 

35 YUNIAR RAFIKASARI 4 4      3 1 4 16 80 

36 ZULFA YULADIA NUR K 4 3 3 1 4 15 75 

JUMLAH 2445 

RATA-RATA 71,91 

PROSENTASE NILAI PSIKOMOTOR 70,59% 

NILAI MAKSIMAL 100 

 
Sukorejo, 
Guru Mapel 

 
 
 

Drs. Gagarin Alam N, M.Pd 
             NIP.196401072007011007 
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Lampiran 12 
Hasil Kerja Afektif Siklus II 

HASIL PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SIKLUS 2 

KELAS XI IPA SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

 

NO NAMA 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI ASPEK 
1 

ASPEK 
2 

ASPEK 
3 

ASPEK 
4 

ASPEK 
5 

1 ADI AFIYARGI 1 1 1 0 1 4 80 

2 AGUNG BUDI SETIAWAN 0 1 0 1 1 3 60 

3 ANANDA BAGUS NURCAHYO 0 1 1 1 1 4 80 

4 ARFIAN MIFTAKHUL FAJRI 1 1 1 1 1 5 100 

5 ARIF WIDIYANTO 1 1 1 0 1 4 80 

6 AYUNI DWI MONITA 0 1 1 1 1 4 80 

7 BERTHYNITA IKA FEBRIANA THERIK 1 1 1 0 1 4 80 

8 DEWI NUR ASIH 1 1 1 1 1 5 100 

9 DIAN AYU NIRWANASARI 0 1 1 1 1 4 80 

10 DWI WIDHIYANTO        

11 DYAN RATNA WULAN SARI 1 1 1 0 1 4 80 

12 EVA FITALAUKA        

13 FARID ATHOULLAH 0 1 1 1 1 4 80 

14 HANA NURAENI AZIZAH 1 0 1 1 1 4 80 

15 LHUTFIANI 0 1 1 1 1 4 80 

16 LILIS KURNIA RAHAYU 0 1 0 1 1 3 60 

17 M. RIDLO AKHIRUDIN 0 1 1 1 1 4 80 

18 MUHAMMAD ATHOURROHMAN 0 1 1 0 1 3 60 

19 MUHAMMAD FARID AAL M 0 1 1 1 1 4 80 

20 MUHAMMAD HAEDAR FAHMI 1 1 1 1 0 4 80 

21 NIKITA FEBIANTI 1 1 1 1 0 4 80 

22 NOVAL KRESNA HERMANTO 1 1 0 1 0 3 60 

23 NUR KHOLIFAH 1 1 1 0 0 3 60 

24 SELLANIA MARETHA WIJAYA K 1 1 1 1 0 4 80 

25 TIKA NURHASNA 0 1 1 1 1 4 80 

26 TRI ARMA RAHAYU 1 0 1 1 1 4 80 

27 TRI MULYANINGSIH 0 1 0 1 1 3 60 

28 TRI ULVAN RIZKULLAH 0 1 1 1 0 3 60 

29 TUGAS DWI KORANTO 1 0 0 1 1 3 60 

30 ULFA ALFINA TUNNISA 1 1 1 1 0 4 80 
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31 WAHYU PURWANINGSIH 0 1 1 1 1 4 80 

32 WILMA AGUSTIN 0 1 1 1 1 4 80 

33 WINDA ANGGRAENI 1 0 1 1 1 4 80 

34 WIWIT SULISTIYANI 1 1 1 1 0 4 80 

35 YUNIAR RAFIKASARI 0 1 1 1 1 4 80 

36 ZULFA YULADIA NUR K 0 1 1 1 1 4 80 

JUMLAH 2600 

RATA-RATA 76,47 

PROSENTASE NILAI AFEKTIF 76,5% 

NILAI MAKSIMAL 100 

 
 

Sukorejo, 
Guru Mapel 

 
 

 
 

Drs. Gagarin Alam N, M.Pd 
NIP.196401072007011007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

  

 

Lampiran 13 

Hasil Kerja Kognitif Siklus II 

 

HASIL PENILAIAN ASPEK KOGNITIF SIKLUS 2 

KELAS XI IPA SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

NO NAMA 

KRITERIA 

JUMLAH NILAI BENAR SALAH 

1 ADI AFIYARGI 8 2 8 80 

2 AGUNG BUDI SETIAWAN 8 2 8 80 

3 ANANDA BAGUS NURCAHYO 9 1 9 90 

4 ARFIAN MIFTAKHUL FAJRI 8 2 8 80 

5 ARIF WIDIYANTO 8 2 8 80 

6 AYUNI DWI MONITA 8 2 8 80 

7 BERTHYNITA IKA FEBRIANA THERIK 9 1 90 90 

8 DEWI NUR ASIH 9 1 9 90 

9 DIAN AYU NIRWANASARI 8 2 8 80 

10 DWI WIDHIYANTO 
    

11 DYAN RATNA WULAN SARI 8 2 8 80 

12 EVA FITALAUKA 
    

13 FARID ATHOULLAH 10 0 10 100 

14 HANA NURAENI AZIZAH 9 1 9 90 

15 LHUTFIANI 8 2 8 80 

16 LILIS KURNIA RAHAYU 9 1 9 90 

17 M. RIDLO AKHIRUDIN 7 3 7 70 

18 MUHAMMAD ATHOURROHMAN 9 1 9 90 

19 MUHAMMAD FARID AAL M 7 3 7 70 

20 MUHAMMAD HAEDAR FAHMI 9 1 9 90 
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21 NIKITA FEBIANTI 8 2 8 80 

22 NOVAL KRESNA HERMANTO 9 1 9 90 

23 NUR KHOLIFAH 9 1 9 90 

24 SELLANIA MARETHA WIJAYA K 9 1 9 90 

25 TIKA NURHASNA 8 2 8 80 

26 TRI ARMA RAHAYU 8 2 8 80 

27 TRI MULYANINGSIH 7 3 7 70 

28 TRI ULVAN RIZKULLAH 8 2 8 80 

29 TUGAS DWI KORANTO 9 1 9 90 

30 ULFA ALFINA TUNNISA 8 2 8 80 

31 WAHYU PURWANINGSIH 9 1 9 90 

32 WILMA AGUSTIN 8 2 8 80 

33 WINDA ANGGRAENI 9 1 9 90 

34 WIWIT SULISTIYANI 8 2 8 80 

35 YUNIAR RAFIKASARI 8 2 8 80 

36 ZULFA YULADIA NUR K 8 2 8 80 

JUMLAH       2840 

RATA-RATA       83,53 

PROSENTASE NILAI KOGNITIF       91,18 % 

NILAI MAKSIMAL       100 

 

Sukorejo, 
Guru Mapel 

 
Drs. Gagarin Alam N, M.Pd 
NIP.196401072007011007 
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Lampiran 14 
Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus II 

 
PENILAIAN HASIL BELAJAR PADA SIKLUS 2 

KELAS XI IPA 1 SMA N 1 SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

   

 

    

NO NAMA 
PENILAIAN 

JUMLAH NILAI KETERANGAN 
PSIKOMOTOR AEKTIF KOGNITIF 

1 ADI AFIYARGI 85 80 80 820 82 TUNTAS 

2 AGUNG BUDI S 100 60 80 820 82 TUNTAS 

3 ANANDA BAGUS N 65 80 90 770 77 TUNTAS 

4 ARFIAN MF 85 100 80 880 88 TUNTAS 

5 ARIF WIDIYANTO 85 80 80 820 82 TUNTAS 

6 AYUNI DWIMONITA 40 80 80 640 64 TIDAK TUNTAS 

7 BERTHYNITA IFB 75 80 90 810 81 TUNTAS 

8 DEWI NUR ASIH 45 100 90 750 75 TUNTAS 

9 DIAN AYU N 40 80 80 640 64 TIDAK TUNTAS 

10 DWI WIDHIYANTO       

11 DYAN RATNA WS 50 80 80 680 68 TIDAK TUNTAS 

12 EVA FITALAUKA       

13 FARID ATHOULLAH 85 80 100 880 88 TUNTAS 

14 HANA NURAENI A 85 80 90 850 85 TUNTAS 

15 LHUTFIANI 40 80 80 640 64 TIDAK TUNTAS 

16 LILIS KURNIA R 75 60 90 750 75 TUNTAS 

17 M. RIDLO A 75 80 70 750 75 TUNTAS 

18 MUHAMMAD A 75 60 90 750 75 TUNTAS 

19 MUHAMMAD FAAM 85 80 70 790 79 TUNTAS 

20 MUHAMMAD HF 100 80 90 910 91 TUNTAS 

21 NIKITA FEBIANTI 40 80 80 640 64 TIDAK TUNTAS 

22 NOVAL KRESNA H 85 60 90 790 79 TUNTAS 

23 NUR KHOLIFAH 75 60 90 750 75 TUNTAS 

24 SELLANIA MWK 85 80 90 850 85 TUNTAS 
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25 TIKA NURHASNA 85 80 80 820 82 TUNTAS 

26 TRI ARMA RAHAYU 75 80 80 780 78 TUNTAS 

27 TRI MULYANINGSIH 40 60 70 550 55 TIDAK TUNTAS 

28 TRI ULVAN R 85 60 80 760 76 TUNTAS 

29 TUGAS DWI K 90 60 90 810 81 TUNTAS 

30 ULFA ALFINA T 75 80 80 780 78 TUNTAS 

31 WAHYU P 90 80 90 870 87 TUNTAS 

32 WILMA AGUSTIN 50 80 80 680 68 TIDAK TUNTAS 

33 WINDA A 85 80 90 850 85 TUNTAS 

34 WIWIT SULISTIYANI 40 80 80 640 64 TIDAK TUNTAS 

35 YUNIAR R 80 80 80 800 80 TUNTAS 

36 ZULFA YULADIA NK 75 80 80 780 78 TUNTAS 

JUMLAH  2610 

RATA-RATA  76,76 

PERSENTASE HASIL BELAJAR SIKLUS 2 76,5%  

NILAI TERTINGGI 91  

 
         

Sukorejo, 
Guru Mapel 

 
 

Drs. Gagarin Alam N, M.Pd 
NIP.196401072007011007 
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Lampiran 15 

Dokumentasi 

  
1.Dokumentasi saat mengerjakan kartu tugas kognitif 

 

  
2.Dokumentasi saat melakukan pemanasan sebelum pembelajaran 

headstand 
 

  
3.Dokumentasi saat pembelajaran headstand 

 

  
4.Dokumentasi saat pengambilan nilai praktik headstand 

 


